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NOTA DO AUTOR

Sou cidadão brasileiro. Lido diariamente com as mesmas necessidades e desafios
que todos os cidadãos do país, e presenciei todas as grandes transformações causadas
pela revolução tecnológica – felizmente!
Desde o início da década de 1990, não somente convivi como também
testemunhei uma série de iniciativas voltadas para a modernização do Estado,
mediante sua inclusão na “Era da Informática”. Com elas foram editados alguns atos
normativos, dentre eles, o Decreto de 3 de abril de 2000, que instituiu o Grupo de
Trabalho Interministerial para examinar e propor políticas, diretrizes e normas
relacionadas com as novas formas eletrônicas de interação.
As análises do referido grupo culminaram na elaboração de relatório de ‘Proposta
de Política de Governo Eletrônico’ para o Poder Executivo Federal, no final do ano
2000, que desde aquela época mapeava a necessidade de um e-Gov que promovesse
a universalização do acesso aos serviços, a transparência das suas ações, a integração
de redes, o alto desempenho dos seus sistemas e a implementação de tecnologia que
garantisse a segurança das transações eletrônicas.
Na sequência foi editado o Decreto nº 3.587, de 5 de setembro de 2000, que
estabelecia normas para a Infraestrutura de Chaves Públicas do Poder Executivo
Federal - ICP-Gov, importante precursor para a edição da Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001, que ampliou o seu grau de alcance e instituiu a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil que conhecemos nos dias atuais. Estas e
outras tantas medidas voltadas para a modernização e para a eficiência repercutiram
em todos os Poderes da República e na iniciativa privada, uma vez que, em todos estes
cenários, as medidas consistiam em importantes indicadores de capacidade de
adaptação e aferição de melhores resultados.
O caminho não foi curto, tampouco fácil.
Investimentos em tecnologia, sobretudo no âmbito do Poder Público, devem ser
precedidos de estudos de viabilidade, provas de conceito, testes, modularização de
seus efeitos e análise do alcance e da aplicabilidade, sem considerar todo o rito legal
necessário para atender à legislação pertinente à contratação de serviços e à criação
de despesas – que são, na maior parte das vezes, investimentos de longo prazo. Em
duas décadas de intensos projetos e iniciativas, chegou o momento de garantir a
interoperabilidade entre os sistemas e permitir um maior aproveitamento dos resultados
que tiveram suas sementes plantadas no passado e que passaram por uma longa
trajetória até chegarem os seus frutos.
Por ter vivenciado todas essas etapas, afirmo que foi com imensa satisfação que
cumpri minha função como representante da Câmara dos Deputados no Comitê

Executivo do Conselho Nacional para a Desburocratização – Brasil Eficiente, com a
incumbência de mapear situações de desburocratização que necessitassem de ações
do Poder Legislativo para que pudessem vir a se concretizar, bem como reportar ao
colegiado os principais projetos de lei com objetivos semelhantes em tramitação,
acompanhando, por derradeiro, todos os projetos de autoria do Poder Executivo que
vinham sendo estruturados havia anos, cujos resultados passarão a ser aproveitados
pelos usuários e pelo Estado.
Redigi a presente obra – a qual, por sua vez, está sujeita a atualizações – com a
mesma satisfação com que exerci minhas funções no Comitê Executivo.
O livro nasceu no formato de relatórios que foram entregues aos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como para inúmeros representantes
de Ministérios, órgãos da Administração Pública Federal e da sociedade civil, com o
objetivo de democratizar as informações tratadas no âmbito das iniciativas de
desburocratização dos serviços públicos eletrônicos. Foram momentos em que não
apenas participei das reuniões dos colegiados e de tantas outras reuniões e
lançamentos de projetos, como também acessei riquíssimo material, fruto de trabalhos
árduos executados em vários órgãos, todos com o objetivo de permitir que os serviços
públicos do Brasil do século XXI sejam estruturados, seguros, eficientes e perenes.
Há, em um livro pelo qual tenho grande estima, chamado “Ensaio sobre a
Cegueira”, uma frase que aqui recito: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. O
autor, José Saramago, certamente aborda a cegueira sob diversos aspectos, e mais do
que um retrato de como as pessoas agiriam se não pudessem enxergar, o autor propõe
uma análise da sociedade em que vivemos. Retratada como cega, negligencia suas
mazelas constante e incansavelmente. Trata-se da nossa cegueira cotidiana em relação
à crise de nossa própria sociedade. Sociedade esta que carece de solidariedade, de
verdade, de integridade, de ajuda! Ajuda esta que tem de vir de nós mesmos. Mediante
pequenos atos, mediante grandes ações. O que importa e o que cabe a nós é que não
fiquemos inertes. Não podemos permitir que nosso cotidiano nos cegue.
Tendo em vista a nobre oportunidade que me foi concedida, é meu dever
compartilhar a experiência que tive. Informação, afinal, deve ser compartilhada. Ao
compartilharmos, distribuímos oportunidades de novos pensamentos, de novas ações.
Motivamos e ficamos abertos a receber apoio, assim como sugestões. Evitamos ficar
cegos. Evitamos a inércia.
Meu interesse com este trabalho é relatar e compartilhar as informações coletadas
ao longo da jornada, além de apresentar os três principais pilares responsáveis pela
condução do país rumo à modernização, tanto em benefício do Estado quanto dos que
se relacionam com este.
Por um Brasil – cada vez mais – Eficiente.

PREFÁCIO

Vivemos a era da Transformação Digital. Esse admirável mundo novo e
conectado! As inovações impulsionadas pelas novas tecnologias da informação e
comunicação vêm mudando em ritmo acelerado a vida de todos nós.
O mais curioso neste processo de transformação é que grande parte dos
desafios não são necessariamente tecnológicos. Afinal, o estado da arte evolui a largos
passos. A grande barreira é na verdade romper culturas arraigadas, costumes e
resistências. A reflexão que se impõe a todos nesta nova era é como incorporar as
novas alternativas para fazer melhor, gerar o bem. Neste sentido, as mudanças trazem
rapidez e leveza, melhorando as percepções e facilitando o engajamento da população.
O leviatã de Thomas Hobbes tem com as ferramentas digitais a sua nêmese. A
transformação digital aproxima as políticas públicas do cidadão, permite a colaboração
direta, agiliza e facilita a fruição dos serviços públicos, facilitando a relação de cidadania
na versão mais direta e simples da Democracia. Em âmbito nacional, deu-se com o
Brasil Eficiente um passo incrível. Por iniciativa das nossas Casas Legislativas e da
Casa Civil, diversos atores reunidos, sociedade civil, Executivo, Legislativo, Judiciário e
setores econômicos se reuniram para refletir sobre um cenário em que o cidadão possa
usufruir dos serviços públicos de maneira simples e desburocratizada.
O resultado é um marco! Temos neste livro um registro histórico de um período
de transformação e mudanças no Brasil, com o resumo de diversas ações
empreendidas para estimular as discussões para a urgente necessidade de serviços
públicos digitais eficazes e seguros.
Sabemos que grandes desafios ainda surgirão, mas é sem dúvida um alento
para o Brasileiro saber que temos por perto todos os envolvidos na organização e
desenvolvimento do Brasil Eficiente, com a coragem de se engajar e assumir
compromissos com vistas à construção urgente de um Brasil Digital.
Os envolvidos no compromisso do Brasil Eficiente escolheram tomar iniciativa.
Numa era altamente tecnológica, a transformação digital não é uma escolha, mas sim
uma realidade e perspectiva para o futuro. A era digital transforma cotidianos.
Transforma economias. Transforma países. Não há dúvidas que transforma – e
transformará ainda mais – o Brasil.
Nós, cidadãos conectados, aplaudimos.

Leonardo A. F. Palhares
Presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico

APRESENTAÇÃO

Sabemos que todo projeto nasce a partir da ousadia, criatividade e atitude.
O Brasil tem pressa em resolver seus problemas estruturais, uma vez que
estamos inseridos num século que se caracteriza pela portabilidade do acesso de
serviços para o cidadão, conectividade e agilidade na disseminação da informação.
Ao observamos os entraves ainda existentes no país, bem como o
desenvolvimento da tecnologia e principalmente com o objetivo de alcançarmos o
progresso, ao permitir um cotidiano mais eficaz e dinâmico, propusemos a criação da
Comissão Mista de Desburocratização no Congresso Nacional e, ainda, do Conselho
Nacional para desburocratização, batizado de Brasil Eficiente, na Presidência da
República.
Em dois anos de atividade, várias proposições foram deliberadas para destravar
a economia, conferir agilidade, publicidade, segurança, aperfeiçoar a prestação de
serviços públicos, e baratear a atividade privada/governamental.
Como agente de desenvolvimento da sociedade, cabe a mim dizer que, desde o
início desse projeto, que surgiu mediante minha iniciativa, pensamos com o viés de
permitir a interação direta dos cidadãos com o governo, tanto para expressar suas
demandas, como acompanhar a implantação de políticas.
O Conselho Nacional conferiu efetividade aos processos de desburocratização
no país. Dentre os quais podemos destacar o lançamento da carteira digital do trabalho,
a Política Nacional de Inovação e Tecnologia Nacional e a instituição da Estratégia
Brasileira Global.
Compactuo com o entendimento do autor de que é possível atingir o progresso
e afastar a burocracia se estabelecermos uma estratégia nacional que busque a
modernização do Estado brasileiro ao considerarmos três pilares, que aqui chamamos
de Pilares da Modernização.
O primeiro pilar se trata da criação do Brasil Eficiente, como marco legal da
Estratégia de Governança Digital, busca incansavelmente a prestação de serviços
públicos em meios digitais, disponibilizados para o maior número de dispositivos e
plataformas.
O segundo pilar, a seu turno, trata-se de outro ganho imensurável na pauta de
desburocratização: o lançamento do Documento Nacional de Identidade (DNI) pela
Presidência da República, no mandato do Presidente Michel Temer, em parceria com o
Comitê-Gestor da Identificação Civil Nacional, no qual sou membro.
Assim, no ano de 2018 tornou-se possível uma identidade civil digital que
permite a integração de diversos documentos a partir de um único documento, que
conterá foto, biometria e o número do CPF. O DNI viabilizará, mediante a base de
dados da Identificação Civil Nacional, o compartilhamento de dados entre órgãos e
entidades, infraestrutura, sistemas e serviços, de forma a evitar duplicação de esforços,
fraudes, inconsistências de dados, eliminando, por conseguinte, desperdícios, custos e
a fragmentação da informação.

O DNI promove comodidade e praticidade por se tratar de um documento que
pode se carregar em seu celular e permite a identificação em serviços/sistemas como:
check-in em aeroportos, em postos de atendimento de saúde, em estabelecimentos que
promovem eventos (estádios de futebol e shows), em bancos.
Como
2.200-2/2001,
veracidade a
precisam ter
informações.

terceiro pilar, temos o ICP-Brasil, instaurado pela Medida Provisória nº
traz validade jurídica dos atos praticados digitalmente e presunção de
documentos eletrônicos, uma vez que os serviços públicos digitais
disponibilidade, confidencialidade e autenticidade dos dados e

Ainda há muito que ser feito e não descansaremos enquanto membros deste
colegiado até que nós tenhamos um país próspero, simples solidificado em um Estado
transparente e eficiente.
Reafirmo, por fim, o convite para continuarmos à construção dos rumos da
desburocratização no Brasil, tendo consciência que os atos até então empregados
marcam apenas o início da grande transformação que o país precisa. Com fé no futuro
e nas forças políticas, alcançaremos o aprimoramento sob a luz da inovação, sempre
com responsabilidade, na disseminação do conhecimento e com a perspectiva de um
Estado mais leve e Eficiente para nossas gerações futuras.

Julio Lopes
Deputado Federal pelo Rio de Janeiro (2014 – 2018)
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INTRODUÇÃO
Parece ser consenso que o desenvolvimento nacional depende do aprimoramento
da prestação dos serviços públicos. Portanto, todas as medidas neste sentido devem
buscar atender aos anseios e ao dinamismo da Era da Informática em que a sociedade
está inserida - momento em que os relacionamentos interpessoais, econômicos e até
mesmo aqueles de caráter político, tanto nacional como internacional, se valem das
oportunidades e ferramentas oferecidas pela internet.
Neste cenário, a modernização do Estado Brasileiro impõe a prestação de
serviços online mediante a aplicação de tecnologias que sejam condizentes com os
direitos e garantias constitucionais e que estejam ancorados em pilares que
proporcionem maior segurança aos serviços públicos prestados na forma eletrônica.
Para tanto, é importante que, como um primeiro pilar da Modernização do Estado
brasileiro, todas as iniciativas e projetos do passado e do presente sejam
acompanhados, monitorados e revisados por um colegiado responsável por manter
elevado o grau de eficiência dos serviços. Somam-se a ele os pilares de atribuição de
segurança à identidade e autenticação dos cidadãos e dos seus representantes nos
três Poderes da República: a Identificação Civil Nacional – ICN e a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, que serão apresentados ao longo dos capítulos
desta obra.
A delimitação dos três principais pilares para a modernização do Estado brasileiro
é resultado da análise de iniciativas e medidas implementadas há anos, em formatos
que podem ter variado e evoluído no decorrer do tempo. Fazendo uma analogia com
construção civil, os três pilares são, de fato, fundações que permitem a incorporação de
edificações sólidas e seguras para a modernização do Estado, e que usufruem de
investimentos e projetos já estabelecidos e amortizados no âmbito do Poder Público,
prontos para render frutos para os usuários e para o Estado.
Neste sentido, o primeiro capítulo dedica-se a discorrer sobre o Conselho Nacional
para a Desburocratização – Brasil Eficiente, que tem por objetivo encaminhar propostas
de aprimoramento dos serviços públicos federais ao Chefe do Poder Executivo Federal.
Como se verificará mais adiante, o intuito é de que essas iniciativas se transformem em
decretos que levem à simplificação dos processos e à eliminação de etapas
burocráticas, viabilizando o aproveitamento e a interoperabilidade sistêmica entre os
diferentes órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
O referido objetivo se alinha à necessidade de busca pela eficiência na
Administração Pública, nos moldes do que estabelece o artigo 37 da Constituição
Federal do Brasil. A Lei Maior assevera que o princípio constitucional da eficiência deve
ser interpretado harmonicamente com os demais princípios que regem a administração
pública - legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade -, de modo a buscar os
melhores resultados por meio da aplicação da lei. Ou seja, todos os objetivos do Brasil
Eficiente – por intermédio de seu Conselho, de seu Comitê Executivo e pela
21
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Presidência da República – devem extrair validade no ordenamento jurídico vigente.
Este pilar é o reflexo dos anseios da sociedade contemporânea e traz consigo inúmeros
desafios para garantir que o Estado acompanhe o dinamismo da evolução da tecnologia
sempre em respeito à legislação vigente e aos direitos e garantias fundamentais.
O segundo pilar para a modernização do Estado consiste na Identificação Civil
Nacional (ICN), tratada no segundo capítulo desta obra, que tem por finalidade
identificar o brasileiro, tanto em suas relações com a sociedade quanto diante dos
órgãos e entidades governamentais e privados. Considerando a extensão territorial
continental do país, as várias formas de obtenção de identificação civil em diferentes
Estados, e os desafios decorrentes das fraudes na tentativa de expedição de
documentos de identidade, a identificação civil do cidadão sempre foi um ponto crítico
que necessitava de aprimoramentos. Exatamente com vistas a robustecer e atribuir
maior segurança ao processo de identificação dos cidadãos, a ICN utilizará a base de
dados biométricos da Justiça Eleitoral e a base de dados do Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil (Sirc), ambos formados por dados biográficos em
processo de cadastramento (base biométrica do TSE) ou pré-existentes (Sirc), para
permitir a inequívoca individualização e identificação civil, física e presencial dos
cidadãos.
Contudo, considerando que o relacionamento interpessoal não mais se limita aos
balcões de serviços públicos, o terceiro pilar busca atribuir a unívoca autenticação
eletrônica dos cidadãos, a partir da confrontação entre os documentos de identificação
civil presencial e a coleta biométrica. Para tanto, no terceiro capítulo busca-se tratar a
modernização do Estado brasileiro mediante a prestação dos serviços públicos online,
com o emprego de tecnologia que garanta a segurança jurídica proveniente da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Dessa maneira, as autenticações, transações e assinaturas eletrônicas – dos
cidadãos e dos membros integrantes dos Poderes da República – passam a ser
confiáveis e com presunção relativa de autoria, integridade, autenticidade e validade
jurídica. Será demonstrado ao longo do capítulo que qualquer outra forma de
relacionamento eletrônico entre Governo e usuário, que não esteja assegurada pela
ICP-Brasil, tende a fragilizar a segurança da prestação dos serviços e do
processamento das informações. Isso porque essas operações passariam a não
possuir presunção legal de autoria (nem por parte do Estado, nem por parte do
usuário), e tampouco se valeriam de padrões de criptografia avançada para garantir a
impossibilidade de manipulação, cópia ou extravio da identificação eletrônica mediante
certificação digital ICP-Brasil.
A ICP-Brasil tem sido um grande agente de atuação pela integridade das
assinaturas eletrônicas tanto na esfera pública quanto privada, tal como veremos ao
longo do livro. A certificação digital é grande contribuinte da efetivação da cidadania.
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É nesse sentido que hoje o país vem avançando, com programas de
desburocratização e avanço do alcance da cidadania, bem como o Brasil Cidadão.
Vejamos o infográfico abaixo, que demonstra a presença da certificação digital nos
padrões ICP-Brasil, demonstrando sua importância para a preservação das bases
sensíveis do Estado acessadas pelos agentes públicos, bem como a participação do
cidadão ao se relacionar com o governo:

Logo, o Brasil tem se empenhado incessantemente em desburocratizar sem
vulnerabilizar. É dessa forma que a certificação digital no âmbito da ICP-Brasil age.
O quarto e último capítulo da obra apresentará os indicadores de pesquisa
realizada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, evidenciando
que a modernização e a desburocratização dos serviços públicos eletrônicos ainda têm
muito espaço para expansão e aprimoramento, muito embora a migração do formato da
prestação de serviços – do meio físico para o eletrônico – já seja uma realidade aferida
pela mencionada pesquisa.
Por fim, esta obra propõe que, no âmbito dos trabalhos executados em busca da
desburocratização dos serviços públicos, os três pilares mencionados garantam que a
base da prestação estatal, em meio físico ou eletrônico, seja construída sob alicerces
sólidos, cujas finalidades se somem e se complementem, permitindo a
interoperabilidade e o aproveitamento de todas as iniciativas de garantia da eficiência e
da economicidade dos serviços públicos.
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Abaixo, segue o organograma do alinhamento dos três pilares para a
desburocratização dos serviços públicos, onde cada um deles exerce função primordial
na modernização do Estado brasileiro e no seu desenvolvimento. Os serviços públicos
eletrônicos estruturados com os atributos de segurança na identificação (ICN) e na
autenticidade dos usuários (ICP-Brasil), somados, organizados e implementados sob a
égide de um organismo responsável pela desburocratização (Brasil Eficiente), resultam
na construção da “Ponte para a Cidadania Digital”, através da qual os serviços públicos
migram do meio analógico, físico e, por vezes, burocrático, para os serviços prestados
no formato eletrônico, presencial ou remotamente, com redução de custos, maior
segurança e maior eficiência.

Figura 1 - Organograma dos três pilares para modernização a do Estado brasileiro
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CAPÍTULO 1 – BRASIL EFICIENTE: O PRIMEIRO PILAR
O reconhecimento de que os serviços públicos devem ser sempre melhorados e
que os graus de eficiência e celeridade são importantes métricas para a avaliação do
desenvolvimento do país constituem importantes pontos de inflexão que tiram o Estado
de eventual zona de conforto e o leva para o estágio de avaliação interna e propensão a
mudanças.
A autocrítica nunca é uma fácil tarefa, porque parte do pressuposto de que
algumas atividades naturais e rotineiras podem ser melhoradas e facilitadas e que,
eventualmente, estavam sendo executadas aquém das expectativas do usuário e da
própria Administração. Contudo, a constante necessidade de buscar a eficiência dos
serviços no âmbito do Poder Público exige que a autocrítica seja realizada de forma
neutra, livre de vaidades e em pró do interesse público, permitindo que todos os
processos sejam repensados, mesmo que de forma gradual, com o intuito de tornar as
atividades menos burocráticas e mais inteligíveis para os cidadãos e para a
Administração Pública.
Imbuído deste espírito, em 22 de junho de 2016 o Deputado Julio Lopes editou o
Ofício de Indicação (INC) de nº 2325/2016 sugerindo a criação de um Conselho
Nacional de Desburocratização no âmbito da Casa Civil, tendo sido submetido à Mesa
Diretora da Câmara para encaminhamento aos órgãos responsáveis. Depois de
encaminhado o Ofício, a Casa Civil respondeu ao documento mediante Ofício nº
684/2016/Casa Civil, datado de 31 de outubro de 2016, designando o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão como responsável pelas tratativas do tema
que, então, culminou na edição do Decreto Sem Número (‘DSN’) de 07 de março de
2017 1, que criou o Conselho Nacional para a Desburocratização - Brasil Eficiente – o
primeiro pilar para a modernização do Estado brasileiro.
Trata-se de uma valiosa peça direcionada a aprimoramentos no âmbito dos
serviços prestados, sobretudo porque se consubstanciou em iniciativa do Governo
Federal para a criação de um colegiado com os objetivos de:

1

I-

assessorar o Presidente da República na formulação de políticas voltadas ao
desenvolvimento sustentável, para promover a simplificação administrativa, a
modernização da gestão pública e a melhoria da prestação de serviços
públicos às empresas, aos cidadãos e à sociedade civil;

II-

sugerir ao Presidente da República o estabelecimento de prioridades e metas
para a adoção de medidas de simplificação de procedimentos na
Administração Pública Federal, a modernização da gestão pública e a
melhoria da prestação de serviços públicos, a partir das propostas de
desburocratização elaboradas pelos Ministérios; e

Decreto publicado no Diário Oficial da União em 08/03/2017, e retificado em publicação de 12/04/2017
(retificação que objetivou retirar o Poder Judiciário da composição do conselho e do comitê executivo).
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III-

recomendar ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a
adoção de prioridades e metas na atualização e na elaboração de futuras
versões da Estratégia de Governança Digital (EGD), tanto no que se refere às
políticas, prioridades e metas relativas à simplificação administrativa, como no
tocante à modernização da gestão pública e à melhoria da prestação de
serviços públicos.

Portanto, como o Brasil Eficiente se baseia na autocrítica dos processos e
serviços que podem ser melhorados e desburocratizados, todas as análises e debates
realizados pelo Conselho têm por objetivo encaminhar assuntos para apreciação do
Chefe do Governo Brasileiro, para que ele possa editar Decretos e outros atos
normativos. Contudo, frise-se que todas as deliberações do Conselho que forem
encaminhadas ao Presidente da República não são vinculantes, cabendo ao Chefe de
Governo acatá-las, ou não, a partir da análise da conveniência, oportunidade e
relevância para o interesse público.
Para que possa alcançar os seus objetivos, o Conselho conta com um Comitê
Executivo. A participação em ambos os colegiados é considerada prestação de serviço
público relevante e não remunerada, e os mesmos contam com a Casa Civil da
Presidência da República na função de Secretaria-Executiva.
O ‘Brasil Eficiente’ é o primeiro pilar para a modernização do Estado brasileiro,
pelo qual o reconhecimento da constante necessidade de aprimoramento dos serviços
e dos processos se transforma em mudanças efetivas para toda a Administração
Pública.

1.1.

Conselho Nacional do Brasil Eficiente

Para seu regular funcionamento, o ‘Brasil Eficiente’ se vale de representantes e
responsáveis por pastas, auxiliados pelas respectivas equipes, na reavaliação dos
serviços e processos internos. O Conselho Nacional do Brasil Eficiente, incumbido de
realizar a interação direta com o Chefe do Poder Executivo Federal, é formado pelos
seguintes ministros: Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, que o preside; Ministro de Estado da Fazenda; Ministro de Estado do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações; Ministro de Estado da Transparência e Controladoria Geral
da União - CGU; e Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência
da República. Vale registrar que, com o advento da MP nº 870/2019, que estabelece a
organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, a
composição do Conselho será reajustada de modo a contemplar o Ministério da
Economia (em substituição ao Ministério da Fazenda e do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão) e outros que eventualmente venham a ser incorporados.
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Também são convidados a participar do referido Conselho um Deputado Federal,
indicado pelo Presidente da Câmara dos Deputados; e um Senador da República,
indicado pelo Presidente do Senado Federal.
A partir da reforma Ministerial (MP nº 870/2019), a composição do Conselho é a
seguinte:

1
2

Nome do Órgão
Casa Civil da Presidência da
República

Membro Titular

Membro Suplente

Onyx Lorenzoni

-

Ministério da Economia

Paulo Guedes

-

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União
Secretaria de Governo da
Presidência da República

Wagner de Campos
Rosário
Carlos Alberto dos Santos
Cruz

-

6

Câmara dos Deputados

-

-

7

Senado Federal

-

-

3
4
5

Marcos Pontes

-

-

Tabela 1 – Composição do Conselho Nacional para a Desburocratização

Desde a sua instituição, as reuniões do Conselho ocorrem ordinariamente, a
cada três meses, e extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que necessário, a
critério do Presidente do Conselho.
Para subsidiar os trabalhos do Conselho Nacional, e de seu Comitê Executivo,
cada Ministério deve manter um comitê interno e permanente para a desburocratização,
com o objetivo de identificar as ações e os projetos de simplificação administrativa,
modernização da gestão pública e melhoria da prestação dos serviços públicos às
empresas, aos cidadãos e à sociedade civil. A partir das análises dos Comitês dos
Ministérios, estes, em conjunto ou isoladamente, devem encaminhar ao Conselho
Nacional, anualmente, até o dia 31/03, propostas de desburocratização identificando as
principais ações e projetos de simplificação administrativa e modernização da gestão,
no âmbito de suas respectivas competências.
O Decreto de 07 de março de 2017 não estabeleceu prazo máximo para que os
Ministérios criassem os Comitês Permanentes Internos para desburocratização. No
entanto, vários deles prontamente se mobilizaram para atender às disposições do ato
normativo, como o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (com portaria
de criação publicada no DOU aos 09 de março de 2017); Ministério do Meio Ambiente
(com portaria de criação publicada no DOU aos 24 de março de 2017); Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil (com portaria de criação publicada no DOU aos 05
de junho 2017); Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (com
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portaria de criação publicada no DOU aos 06 de junho 2017), dentre outros. A criação
destes comitês internos reflete a mobilização da Administração Pública Federal na
revisão de seus processos e atividades, com vistas a alcançar maior eficiência e
modernização.

1.2.

Comitê Executivo do Brasil Eficiente

O Comitê Executivo é o órgão técnico que assessora o Conselho Nacional para a
Desburocratização. Suas competências são:
I.

analisar propostas de políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável,
para promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão
pública e a melhoria da prestação de serviços públicos às empresas, aos
cidadãos e à sociedade civil organizada, as quais serão submetidas ao
Comitê Nacional de Desburocratização;

II.

analisar as prioridades e as metas para a adoção de medidas de
simplificação de procedimentos na administração pública federal, de
modernização da gestão pública e de melhoria da prestação de serviços
públicos, a partir das propostas de desburocratização elaboradas pelos
Ministérios;

III.

coordenar e orientar a elaboração das propostas de desburocratização
encaminhadas pelos Ministérios, para a convergência de esforços e a
complementaridade de investimentos;

IV.

coordenar e acompanhar a implementação das propostas de políticas, das
prioridades e das metas estabelecidas para a simplificação de
procedimentos na administração pública, a modernização da gestão
pública e a melhoria da prestação de serviços públicos;

V.

estimular os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal no
processo de revisão de procedimentos, fluxos e atos normativos que
interfiram na qualidade e na agilidade dos serviços públicos prestados
direta ou indiretamente aos cidadãos, às empresas e à sociedade civil
organizada; e

VI.

sugerir ao Conselho Nacional para a Desburocratização - Brasil Eficiente
propostas de recomendações ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão para a atualização e a elaboração de futuras
versões da Estratégia de Governança Digital (EGD) de que trata o Decreto
nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016.

A composição deste colegiado contempla um representante indicado por todos
os Ministérios que compõem o Conselho Nacional, sendo que a Presidência do Comitê
fica a cargo do representante indicado pela Casa Civil da Presidência da República.
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Também são convidados a participar do Comitê Executivo um representante da Câmara
dos Deputados e um representante do Senado Federal, indicados respectivamente pela
Presidência de cada uma das Casas Legislativas.
O Presidente do Comitê Executivo tem a prerrogativa de convidar para participar
das reuniões do colegiado até oito representantes da sociedade civil organizada, bem
como representantes de outros órgãos da administração pública federal, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. Os convites também podem ser estendidos para
especialistas e representantes de instituições privadas e da sociedade civil - inclusive
para prestar assessoramento ao Comitê. Com o advento da Reforma Ministerial (MP nº
870/2019), a composição do Comitê Executivo ainda está em processo de
reconfiguração.
Assim que foram iniciados os trabalhos, o Comitê Executivo vem se reunindo
mensalmente, de forma ordinária, e extraordinariamente, sempre que necessário, a
critério do seu Presidente. Os relatos das reuniões realizadas ao longo de 2017 e início
de 2018, elaborados pelo representante da Câmara dos Deputados no Comitê
Executivo do Conselho Nacional para Desburocratização, à luz das reuniões e materiais
produzidos e disponibilizados, encontram-se anexos ao final da obra, com o
acompanhamento dos projetos debatidos e tratados pelo colegiado com vistas a
desburocratizar os serviços e processos executados.
Importante registrar que, na condição de membro representante da Câmara dos
Deputados oficialmente designado pelo Presidente desta Casa Legislativa, tive a
oportunidade de acompanhar e identificar projetos de lei que já tramitavam com esta
finalidade ao longo dos trabalhos desenvolvidos, bem como interagir com a Comissão
Mista para a Desburocratização, abaixo explicitada, com o intuito de orquestrar as
iniciativas e democratizar as informações, tanto no âmbito do Comitê Executivo quanto
no âmbito da Comissão Mista.
1.3.

Comissão Mista de Desburocratização

Com o mesmo espírito em que foi editado o Ofício INC nº 2325/2016 de autoria
do Dep. Julio Lopes, o Ato Conjunto do Presidente do Senado Federal e do Presidente
da Câmara dos Deputados (‘ATN’) nº 03, de 2016 4 foi elaborado em observância ao
regimento conjunto das Casas Legislativas para a instituição de uma “Comissão Mista
de Desburocratização”. A Comissão teve por objetivo avaliar processos, procedimentos
e rotinas realizados por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, assim
como as respectivas estruturas organizacionais no âmbito das competências
constitucionais dispostas no inciso X do art. 49 da Constituição Federal brasileira. Por
sua vez, a ATN nº 02/2017 fixou a data de encerramento da Comissão para 22 de
dezembro de 2017.

4

Ato extraído do sítio eletrônico do Senado Federal. Disponível em <https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=4618044&disposition=inline>. Acesso em 20 de abr/2018.
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A Comissão Mista para Desburocratização tinha que, entre outros objetivos,
elaborar relatório contemplando proposições destinadas à alteração do ordenamento
jurídico vigente; recomendações que não dependessem de alterações na legislação em
vigor; e propostas de fiscalização e controle, relacionadas a procedimentos e rotinas de
desburocratização ou nas quais se verificasse a existência de desvio de finalidade ou
de recursos públicos.
Para a realização dos trabalhos, a Comissão foi composta por sete Deputados e
sete Senadores, dos quais os últimos atos de ratificação de composição do colegiado
foram editados em 09 de fevereiro de 2017, pelo Presidente da Câmara dos Deputados
(Ofício nº 53/2017), e em 21 de fevereiro de 2017, pelo Presidente do Senado Federal
(Ofício nº 98/2017).
A referida Comissão teve o Deputado Federal Julio Lopes (PP – RJ) como
Presidente e o Senador Antonio Anastasia (PSDB – MG) como relator. A composição
completa da Comissão Mista se mostra no quadro abaixo:
Deputados
Titular

Suplente

1

Dep. Afonso Florence (PT/BA)

-

2

Dep. Efraim Filho (DEM/PB)

Dep. Eli Corrêa (DEM/SP)

3

Dep. Jorginho Mello (PR/SC)

-

4

Dep. Julio Lopes (PP/RJ)

-

5

Dep. Leonardo Quintão (MDB/MG)

Dep. Valdir Colatto (MDB/SC)

6

Dep. Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

Dep. Giuseppe Vecci (PSDB/GO)

7

Dep. Tadeu Alencar (PSB/PE)

Dep. Hugo Leal (PSB/RJ)

Tabela 2 – Deputados Federais integrantes da Comissão Mista para a Desburocratização

Senadores
Titular

Suplente

1

Sen. Antonio Anastasia (PSDB/MG)

-

2

Sen. Armando Monteiro (PTB/PE)

-

3

Sen. Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)

-

4

Sen. Garibaldi Alves Filho (MDB/RN)

-

5

Sen. Paulo Rocha (PT/PA)

-

6

Sen. Simone Tebet (MDB/MS)

-

7

Sen. Wilder Morais (PP/GO)

-

Tabela 3 – Senadores integrantes da Comissão Mista para a Desburocratização

No prazo de funcionamento desta Comissão, era de sua competência
acompanhar todas as iniciativas sobre desburocratização que estavam em andamento
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e identificar possíveis medidas a serem tomadas para a melhor realização deste
objetivo 5.
Cabe registrar que a ATN nº 03/2016 antecedeu a edição do Decreto que
instituiu o ‘Brasil Eficiente’; porém, ainda que esta última iniciativa tenha sido mais
recente, em virtude de sua continuidade e extensão acaba por contemplar os resultados
obtidos no âmbito da Comissão Mista de Desburocratização, assim como os resultados
de outros projetos que antecederam sua edição, tais como: a) Decreto nº 8.414, de 26
de fevereiro de 2015, que instituiu o ‘Programa Bem Mais Simples Brasil’; b) Decreto nº
8.638, de 15 de janeiro de 2016, que institui a ‘Política de Governança Digital’; c)
Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016, que trata do compartilhamento de bases de
dados na Administração Pública Federal; e d) Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de
2016, que instituiu a 'Plataforma de Cidadania Digital' e dispõe sobre a oferta dos
serviços públicos digitais. Estas e outras iniciativas do Poder Executivo e do Poder
Legislativo devem ser harmônicas entre si, respeitando as regras de antinomia em
eventuais conflitos de disposições, sendo o Decreto de instituição do Brasil Eficiente a
norma mais recente 6.

A.

Resultados da Comissão Mista de Desburocratização

Depois de se reunir ao longo de 2017 e de realizar audiências públicas, a
Comissão Mista de Desburocratização apresentou os projetos de lei abaixo
relacionados 7 que objetivam alcançar as premissas impostas para sua criação.
Importante frisar que, muito embora a Comissão Mista de Desburocratização tenha se
encerrado pelo decurso do prazo para seu funcionamento e pela conclusão de seus
trabalhos, o acompanhamento de seus resultados se mantém no âmbito do Brasil
Eficiente, seja pelos representantes do Conselho Nacional ou do Comitê Executivo, seja
no âmbito de suas atividades constitucionais de fiscalização dos atos do Poder
Executivo.

1

6

PROJETO DE
LEI Nº

EMENTA

PROJETO DE
LEI Nº 9.494 DE
2018 8
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

Altera a Lei nº 11.598, de 3 de dezembro
de 2007, para obrigar a disponibilização
dos dados de registro de empresários ou
pessoas jurídicas por meio eletrônico a
qualquer pessoa, sem necessidade de

ÚLTIMO ANDAMENTO
(ATUALIZADO
ATÉ
20/04/2018)
20/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 21/02/18 PÁG

Neste sentido, dispõe o Art. 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - Decreto-lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942, “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue. § 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.
7
Apresentados, em especial, na 5ª reunião da comissão, realizada em 14/12/2017 no Anexo II do
Senado Federal, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 13.
8
Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167740>.
Acesso em 08 de mar/2019.
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9

2

PROJETO DE
LEI Nº 9.495 DE
2018 9
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

3

PROJETO DE
LEI Nº 9.496 DE
2018 10
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

4

PROJETO DE
LEI Nº 9.497 DE
2018 11
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

5

PROJETO DE
LEI Nº 9.498 DE
2018 12
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

6

PROJETO DE
LEI Nº 9.499 DE
2018 13
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

provar interesse;
Altera os arts. 1.576 e 1.582 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), e os arts. 731 e 732 da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), para disciplinar a
separação, o divórcio, a extinção da união
estável por ato unilateral e pela via
extrajudicial mesmo quando houver filho
incapaz ou nascituro;
Altera os arts. 1.576 e 1.582 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), e os arts. 731 e 732 da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), para disciplinar o
inventário e a partilha pela via extrajudicial
mesmo quando houver herdeiro incapaz
ou testamento;
Altera o art. 50 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 (Lei de Registros
Públicos) para obrigar o escrevente a
remeter os dados para o cartório da
residência dos genitores nos nascimentos
registrados via Unidades Interligadas
Altera os arts. 1.639 e 1.725 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), revoga o art. 734 da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil) e altera a Seção IV do
Capítulo XV do Título III do Livro I da
Parte Especial desse Código de Processo
Civil, para desjudicializar a alteração de
regime de bens do casamento e para
dispor sobre a alteração de regime de
bens na união estável;
Altera o art. 1.526 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), e o art.
67 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei de Registros Públicos), para
simplificar a habilitação do casamento;

233
21/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 22/02/18 PÁG
295

21/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 22/02/18 PÁG
295
20/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 21/02/18 PÁG
235

20/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 21/02/18 PÁG
237

20/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 21/02/18 PÁG
240

Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167741>.
Acesso em 08 de mar/2019.
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em
<
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mar/2019.
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em
<
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mar/2019.
12
Disponível
em
<
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167744>. Acesso em 08 de
mar/2019.
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Disponível
em
<
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7

PROJETO DE
LEI Nº 9.500 DE
2018 14
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

8

PROJETO DE
LEI Nº 9.501 DE
2018 15
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

9

PROJETO DE
LEI Nº 9.502 DE
2018 16
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

10

PROJETO DE
LEI Nº 9.503 DE
2018 17
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

11

PROJETO DE
LEI Nº 9.504 DE
2018 18
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

12

PROJETO DE
LEI Nº 9.505 DE

14

21/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 22/02/18 PÁG
298
21/02/2018
Acrescenta § 2º ao art. 7º da Lei nº 8.935, Encaminhada
à
de 18 de novembro de 1994, para publicação. Publicação
autorizar a extração de carta de sentença Inicial em avulso e no
pelos tabeliães de notas;
DCD de 22/02/18 PÁG
300
Altera o parágrafo único do art. 9º da Lei
20/02/2018
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994,
Encaminhada
à
para estabelecer que o tabelião de
publicação. Publicação
protesto não pode, de ofício, analisar a
Inicial em avulso e no
prescrição ou a caducidade do título ou
DCD de 21/02/18 PÁG
documento
de
dívida
diante
da
243
divergência jurisprudencial
Acrescenta § 5º ao art. 792 da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), e altera os incisos II e
III do art. 54 e do art. 55 da Lei nº 13.097, 21/02/2018
de 19 de janeiro de 2015, para eliminar Encaminhada
à
aparência de contradição entre o Código publicação. Publicação
de Processo Civil e a Lei nº 13.097, de Inicial em avulso e no
2015, e para dispor sobre a evicção, a DCD de 22/02/18 PÁG
anulação por fraude contra credores e os 302
direitos reais de garantia nas hipóteses de
alienação de unidade autônoma por
loteador ou incorporador
Dispõe sobre a inviabilidade de vedar a
prática de atos jurídicos e o seu ingresso
21/02/2018
no registro público diante de dívidas
Encaminhada
à
tributárias, trata da ineficácia desses atos
publicação. Publicação
jurídicos e acrescenta § 8º ao art. 47 da
Inicial em avulso e no
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para
DCD de 22/02/18 PÁG
disciplinar os efeitos da ausência de
305
Certidão Negativa de Débito (CND) para a
prática de atos jurídicos
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 20/02/2018
2002 (Código Civil), para disciplinar Encaminhada
à
Altera o art. 1.526 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), e o art.
67 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei de Registros Públicos), para
simplificar a habilitação do casamento;

Disponível
em
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de mar/2019.
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Acesso em 08 de mar/2019.
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2018 19
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

13

PROJETO DE
LEI Nº 9.506 DE
2018 20
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

14

PROJETO DE
LEI Nº 9.507 DE
2018 21
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

15

PROJETO DE
LEI Nº 9.508 DE
2018 22
(CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

16

PROJETO DE
LEI Nº 9 DE 2018
(SENADO
FEDERAL) 23

17

PROJETO DE
LEI Nº 10 DE
2018 24

19

assembleias em meio eletrônico em
condomínio edilício e para autorizar
suprimento de votos após a assembleia de
segunda convocação, na hipótese de não
ter sido alcançado o quórum especial
Acrescenta art. 645-A à Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e
acrescenta o § 4º ao art. 38 da Lei nº
8.245, de 18 de outubro de 1991, para
disciplinar o depósito vinculado de
dinheiro em regime de patrimônio de
afetação (escrow) e para estabelecer, em
contratos de locação, o regime de
patrimônio de afetação para a caução em
dinheiro feita de acordo com as regras do
depósito vinculado
Dispõe sobre as competências, a
composição e a forma de funcionamento
do Conselho de Gestão Fiscal
Assegura aos cidadãos, nos termos do
inciso II do art. 37 da Constituição, a
obtenção de resposta a consultas que
formulem a órgãos e entidades públicas,
relacionadas aos objetos que especifica, e
dá outras providências
Altera a Lei nº 11.598, de 3 de dezembro
de 2007, para permitir ao usuário da
REDESIM praticar os atos de constituição,
alteração, transformação, incorporação,
fusão, cisão, dissolução e extinção de
empresários e de pessoas jurídicas, no
sistema criado e mantido na rede mundial
de computadores, pelo Poder Executivo
Federal;
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, para aperfeiçoar o tratamento
legislativo da empresa individual de

publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 21/02/18 PÁG
245

20/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 21/02/18 PÁG
248

21/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 22/02/18 PÁG
308
21/02/2018
Encaminhada
à
publicação. Publicação
Inicial em avulso e no
DCD de 22/02/18 PÁG
313
24/10/2018 – Remetido
à
Camara
dos
Deputados
em
decorrência
de
aprovação no Senado
Federal em 17/10/2018.
14/11/2018 – Remetido
à
Camara
dos
Deputados
em

Disponível
em
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167751>. Acesso em 08
de mar/2019.
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Disponível
em
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167752>. Acesso em 08
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21
Disponível
em
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22
Disponível
em
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(SENADO
FEDERAL)

18

PROJETO DE
LEI Nº 11 DE
2018 25
(SENADO
FEDERAL)

19

PROJETO DE
LEI Nº 12 DE
2018 26
(SENADO
FEDERAL)

20

PROJETO DE
LEI Nº 13 DE
2018 27
(SENADO
FEDERAL)

21

PROJETO DE
LEI Nº 14 DE
2018 28
(SENADO
FEDERAL)

22

PROJETO DE
LEI Nº 15 DE
2018 29
(SENADO
FEDERAL)

23

PROJETO DE
LEI Nº 16 DE
2018 30

24

responsabilidade limitada;

decorrência
de
aprovação no Senado
Federal em 07/11/2018.

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 31/01/2019 – Pronto
2002, para aperfeiçoar o tratamento para deliberação do
legislativo da sociedade limitada;
Plenário.
Altera o inciso IV do art. 199 e acrescenta
inciso V ao art. 202, todos da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), para admitir a suspensão da
prescrição na pendência da análise de
pedido extrajudicial de pagamento e a
interrupção
da
prescrição
pela
interpelação judicial e extrajudicial;
Altera o artigo 474 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), para
estabelecer que a condição resolutiva
tácita se opere por interpelação judicial e
extrajudicial;
Altera o art. 1.418 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil) e a Lei
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei
de Registros Públicos), para disciplinar a
adjudicação extrajudicial no caso de
promessa de compra e venda de imóveis
e o procedimento de reate de trato
sucessivo no caso de cessões de direitos
de aquisição oriundos de promessa de
compra e venda de imóvel
Acrescenta § 3º ao art. 4º e parágrafo
único ao art. 9º, todos da Lei nº 8.935, de
18 de novembro de 1994, para dispor
sobre os dias e os horários de
funcionamento dos serviços notariais e de
registro e para autorizar os tabeliães de
notas a realizar diligências e atos
externamente à sede da serventia;
Acrescenta § 4º ao art. 1.361 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil) e altera o art. 8º-A do Decreto-Lei nº

31/01/2019 – Pronto
para deliberação do
Plenário.

31/01/2019 – Pronto
para deliberação do
Plenário.

31/01/2019 – Pronto
para deliberação do
Plenário.

01/11/2018 – Remetido
à
Camara
dos
Deputados
em
decorrência
de
aprovação no Senado
Federal em 30/10/2018.
31/01/2019 – Pronto
para deliberação do
Plenário.
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de mar/2019.
26
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de mar/2019.
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de mar/2019.
29
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FEDERAL)

911, de 1º de outubro de 1969, e o art.
128 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para
autorizar a alienação fiduciária sobre
móveis para pessoas naturais e jurídicas
com incidência do procedimento judicial
do Decreto-Lei nº 911, de 1969, para
dispor sobre a independência dos efeitos
jurídicos dos direitos reais em relação às
restrições tributárias e administrativas
relacionadas aos veículos automotores, e
para tornar ineficazes negócios jurídicos
relativos a esses veículos diante de
créditos
fiscais
ou
administrativos
vinculados ao bem;

24

PROJETO DE
LEI Nº 17 DE
2018 31
(SENADO
FEDERAL)

Acrescenta art. 4º-A da Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, para atribuir aos
serviços notariais e de registro o dever de
intermediar pedidos dos usuários relativos
a atos de outras serventias;

25

PROJETO DE
LEI Nº 18 DE
2018 32
(SENADO
FEDERAL)

Acrescenta art. 38-A à Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, para dispor sobre
normas mínimas nacionais a serem
editadas pelo Conselho Nacional de
Justiça para os serviços notariais e de
registro

25

PROJETO DE
LEI Nº 19 DE
2018 33
(SENADO
FEDERAL)

Acrescenta § 2º ao art. 1º da Lei nº 9.492,
de 10 de setembro de 1997, para definir
os títulos e os documentos de dívida
suscetíveis de protesto, eliminando
divergências jurisprudenciais.

PROJETO DE
LEI Nº 20 DE
2018 34
(SENADO
FEDERAL)

Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), para
disciplinar o direito do credor em obter a
constrição cautelar de bens nos processos
envolvendo obrigações de pagar quantia,
de entregar coisa, de fazer e de não fazer
Altera o art. 256 da Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015 (Código de Processo
Civil), para dispor sobre a citação, por

27

28

30

PROJETO DE
LEI Nº 21 DE
2018 35

24/10/2018 – Remetido
à
Camara
dos
Deputados
em
decorrência
de
aprovação no Senado
Federal em 17/10/2018.
24/10/2018 – Remetido
à
Camara
dos
Deputados
em
decorrência
de
aprovação no Senado
Federal em 17/10/2018.
01/11/2018 – Remetido
à
Camara
dos
Deputados
em
decorrência
de
aprovação no Senado
Federal em 30/10/2018.
31/01/2019 – Pronto
para deliberação do
Plenário.
31/01/2019 – Pronto
para deliberação do
Plenário.

Disponível em < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132137>. Acesso em 08
de mar/2019.
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Disponível em < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132138>. Acesso em 08
de mar/2019
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Disponível em < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132139>. Acesso em 08
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33
Disponível em < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132140>. Acesso em08
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DEPUTADOS)

29

PROJETO DE
LEI Nº 22 DE
2018 36
(SENADO
FEDERAL)

30

PROJETO DE
LEI Nº 23 DE
2018 37
(SENADO
FEDERAL)

31

PROJETO DE
LEI Nº 24 DE
2018 38
(SENADO
FEDERAL)

edital, do réu com endereço desconhecido
Altera o art. 784 da Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015 (Código de Processo
Civil), para prever, como título executivo
extrajudicial, o documento particular
assinado
pelo
devedor
independentemente de assinatura de
testemunhas
Dispõe sobre a periodicidade da
fiscalização dos estabelecimentos e
atividades
utilizadores
de
recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental
Dispõe sobre a dissolução de sociedades
simples, em nome coletivo e limitadas,
para simplificar os trâmites necessários ao
encerramento de suas atividades

07/11/2018 – Remetido
à
Camara
dos
Deputados
em
decorrência
de
aprovação no Senado
Federal em 14/11/2018.

31/01/2019 – Pronto
para deliberação do
Plenário.
25/10/2018 – Remetido
à
Camara
dos
Deputados
em
decorrência
de
aprovação no Senado
Federal em 17/10/2018.

Tabela 4 - Projetos de Lei oriundos dos trabalhos da Comissão Mista para a Desburocratização

Além dos projetos de lei da Câmara dos Deputados e do Senado acima
registrados, como resultado dos trabalhos da Comissão Mista também foram feitas as
seguintes recomendações:
•

Admitir pelo menos mais 150 (cento e cinquenta) novos examinadores
para atuarem no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 39;

•

Agilizar o exame da proposta de alteração legislativa que tem por
finalidade instituir um processo simplificado para apreciação da patente
sem exame, a critério da parte interessada ou de eventual concorrente,
atualmente em estudo na Casa Civil da Presidência da República;

•

Agilizar a tramitação das seguintes proposições:
 Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2017 (Projeto de Lei nº 8.133,
de 2017 41), do Senador José Agripino, que altera a Lei nº 5.648, de
11 de dezembro de 1970, que cria o Instituto Nacional da

36

Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132143>. Acesso em 08
de mar/2019.
37
Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132144>. Acesso em 08
de mar/2019.
38
Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132145>. Acesso em 08
de mar/2019.
39
Recomendação extraída do sítio da Comissão Mista para a Desburocratização. Disponível em
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7642266&disposition=inline>. Acesso em 20 de
abr/2018.
41
Disponível
em
<
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2146112> . Acesso em 08
de mai/2019.
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Propriedade Industrial, para determinar que os recursos oriundos
dos serviços realizados pela entidade sejam reinvestidos no próprio
Instituto;
 Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 3.406, de 2015 42 (Projeto
de Lei do Senado nº 316, de 2013), do Senador Paulo Paim, que
altera a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que cria o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras
providências, dotando o Instituto de recursos de modo a permitir o
cumprimento de suas finalidades essenciais;
 Mensagem nº 201, de 2017 43, do Poder Executivo, que contém o
texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro
Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de
1989, e respectivo “Regulamento Comum do Acordo de Madri
relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo
concernente a esse Acordo”;
 Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2015 44, do então Senador
Delcídio do Amaral, que “altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro
de 1994, para determinar que os atos do Registro Público de
Empresas serão objeto de decisão singular, e dá outras
providências”;
 Projeto de Lei nº 8.239, de 2017 45 (Projeto de Lei do Senado nº
150, de 2016), de autoria do Senador Hélio José, que altera a Lei nº
11.598, de 3 de dezembro de 2007, para estabelecer prazo para
extinção dos registros do empresário ou da pessoa jurídica em
todos os órgãos integrantes da Rede Nacional para a Simplificação
do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim), após a baixa
do registro no órgão executor do registro empresarial ou civil;
 Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2014 46, do Senador Paulo
Bauer, que “dispõe sobre a sociedade anônima simplificada”;
42

Disponível
em
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2024816>. Acesso em 08
de mai/2019.
43
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em
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Acesso em 08 de mai/2019.
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de mai/2019.
45
Disponível
em
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2147240>. Acesso em 08 de
mai/2019.
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Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130958> . Acesso em 08
de mai/2019.
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 Projeto de Lei do Senado nº 475, de 2017 47, que altera a Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, para estabelecer
critérios para isenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza sobre as exportações de serviços para o exterior; e
 Projeto de Lei do Senado nº 477, de 2017 48, que altera o art. 205 da
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, para simplificar as
exigências relativas à verificação de regularidade do contribuinte.
O relatório completo da Comissão Mista para a Desburocratização 49 foi concluído
e entregue na 5ª Reunião da Comissão, realizada em 14 de dezembro de 2017. Findos
os trabalhos e decorrido o prazo de duração, a Comissão Mista foi encerrada em 22 de
dezembro de 2017.
Ante o exposto, verifica-se que os projetos de lei e recomendações da Comissão
Mista de Desburocratização deverão passar a ser acompanhados pelo Conselho
Nacional e pelo Comitê Executivo para a Desburocratização – Brasil Eficiente,
integrando-o, também como resultado desta iniciativa, sem prejuízo da continuidade
dos trabalhos desenvolvidos pelas Casas Legislativas de forma independente.

1.4.

Principais Resultados de Desburocratização

Como exposto, o Conselho Nacional para a Desburocratização engloba uma
série de projetos e ações que já estavam em curso, bem como ações novas, com o
objetivo de harmonizá-las e extrair o máximo de resultados para os serviços públicos.
Os resultados dos trabalhos de monitoramento e de estímulo do Brasil Eficiente
foram e ainda são inúmeros, conforme se atesta pela vastidão das informações
contidas nos relatos das reuniões do Comitê Executivo. Contudo. Para uma maior
didática, ganham destaque os abaixo relacionados, que contemplam como beneficiários
diretos o usuário, o ambiente de negócios e a Administração Pública Federal.
Abaixo serão comentados alguns dos principais resultados, sem a pretensão de
aprofundar cada um deles e frisando, desde logo, que há uma série de outras
iniciativas, programas e ações de desburocratização e modernização do Estado que
não estão aqui elencados nominalmente, mas que também são destacadas e merecem
todo o reconhecimento do público a que se destinam.
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Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131775>. Acesso em 20
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Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131777>. Acesso em 20
de abr/2018.
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Acesso em 20 de abr/2018.
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A.

I.

Destaques Voltados à Melhoria da Prestação de Serviços Públicos e
Simplificação Administrativa

“Simplifique!”

À luz das considerações anteriores, uma das primeiras ações que merece
destaque é a estabelecida pela Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 12 de janeiro de
2018 50, que trata dos procedimentos aplicáveis à solicitação de simplificação
relacionada ao Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 (“Simplifique!”). Tem por
finalidade promover a participação do usuário de serviços públicos nos processos de
simplificação e desburocratização de serviços.
O formulário do ‘Simplifique!’, apresentado preferencialmente em meio eletrônico,
poderá receber reclamações, denúncias e solicitações relativas à simplificação de
serviços públicos, que serão tratadas no âmbito do Sistema Informatizado de
Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv), ouvidoria esta de uso obrigatório por
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Se encaminhados em
atendimento aos critérios da Instrução Normativa, os órgãos da Administração Pública
Federal não poderão recusar o recebimento do formulário apresentado pelos usuários.
Com vistas a incentivar o uso do ‘Simplifique!’, sobretudo em meio eletrônico, os
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal disponibilizarão, na página principal de
seus sítios eletrônicos, o link de acesso ao endereço eletrônico do formulário. Acaso
recebam o formulário em meio físico, os órgãos e entidades deverão digitalizá-lo e
promover a sua inserção no sistema do e-Ouv.
Os usuários que encaminharem o formulário ‘Simplifique!’ deverão preencher
informações de identificação necessárias à sua individualização e receberão número de
protocolo para acompanhamento do tratamento de sua solicitação, bem como a
previsão de prazo para recebimento de resposta conclusiva. A partir do recebimento do
formulário, o órgão ou entidade deverá apresentar ao solicitante a resposta da
solicitação no prazo de até trinta dias corridos a contar do recebimento, prorrogáveis
por igual período uma única vez, mediante justificativa prévia e expressa.
Por sua vez, a Ouvidoria ou agente público designado realizará a análise,
classificará e encaminhará o ‘Simplifique!’ segundo os seguintes critérios (art. 8º da IN
Conjunta nº 1/2018):
I - tratando-se de solicitação de simplificação que descreva exigência
injustificável ou necessidade de revisão de procedimentos ou normas, esta será
encaminhada para a análise do Comitê Permanente de Desburocratização do
órgão ou entidade, de que trata o §2º do art. 1º do Decreto que cria o Conselho
50

Publicada
em
Diário
Oficial
da
União
de
15/01/2018
disponível
em
<
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/01/2018&jornal=515&pagina=66&totalA
rquivos=80>. Acesso em 20 de abr/2018.
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Nacional para a Desburocratização - Brasil Eficiente, de 7 de março de 2017, e
será apreciada nos termos da Seção I deste capítulo;
II - tratando-se de denúncia que manifeste descumprimento das normas
previstas no Decreto nº 9.094, de 2017, esta será encaminhada ao órgão
competente e será processada nos termos da Seção II deste Capítulo; e
III - tratando-se de reclamação que manifeste dificuldade no acesso a serviço
público, ou quando não classificada na forma dos incisos I ou II, esta será
encaminhada diretamente à unidade competente para adotar as medidas
corretivas, nos termos da Seção III deste Capítulo;

Depois de recebidos e classificados os formulários, a Instrução Normativa
detalha o rito de apreciação e análise das sugestões, reclamações e denúncias.
Quando os formulários são voltados para procedimentos de desburocratização, estes
serão encaminhados para os órgãos e entidades com competência para analisar e
implementar as sugestões, se for o caso, inclusive com a elaboração de relatório com
as especificações da simplificação a ser implementada, e a ser disponibilizado no
sistema e-Ouv para acompanhamento das partes interessadas.
O ‘Simplifique!’ consiste em uma importante ferramenta de participação do
usuário na atualização, modernização e desburocratização dos serviços públicos
federais, bem como nos processos que tramitam no âmbito da Administração Pública
Federal, sobretudo considerando a constante interação dos órgãos e entidades da
administração com o Secretário Executivo do Comitê Executivo do Conselho Nacional
para a Desburocratização. Exatamente para garantir a constante troca de informações
coletadas pela contribuição dos usuários, a Instrução Normativa prevê a
obrigatoriedade de que a Ouvidoria-Geral da União encaminhe trimestralmente um
relatório com a consolidação das solicitações de simplificação recebidas no período
para avaliação e implementação das adequações, se for o caso.

II.

Desburocratização de Procedimentos Administrativos

Além dos trabalhos executados no âmbito da Comissão Mista, também há de se
registrar um Projeto de lei apresentado pelo Deputado Julio Lopes em 30 de outubro de
2017 (PL Nº 8.970/2017), que dispõe sobre a desburocratização de procedimentos
administrativos. Tal projeto tem por objetivo alterar as leis nº 6.015/1973, nº 8.666/1993,
nº 8.934/1994 e nº 9.099/1995. Segundo o texto da proposição, se aprovada, a lei se
aplicará (art. 1º):

I - aos órgãos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
II - às autarquias, às agências reguladoras, às fundações públicas, às
fundações de direito privado vinculadas ou a serviço de órgãos ou entidades da
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administração, aos fundos especiais, às empresas públicas, às sociedades de
economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
III - aos agentes em colaboração com a administração pública e às pessoas
jurídicas prestadoras de serviços públicos na condição de concessionárias,
permissionárias, credenciadas, autorizadas, delegadas ou licenciadas;
IV – aos serviços notariais e de registros de que trata a Lei nº 8.935, de 18 de
novembro de 1994 - Lei dos Cartórios; e
V – às autarquias vinculadas a corporações profissionais, no que couber.

O Projeto de Lei em referência objetiva desburocratizar e simplificar as relações
(art. 2º):
“I - da administração pública e seus agentes com os usuários;
II - dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, entre si;
III - dos agentes reguladores com o setor regulado;
IV - do setor regulado com os usuários;
V - dos entes da Federação entre si, nos casos de convênio ou delegação;
VI - dos serviços notariais e de registros de que trata o inciso IV do caput do art.
1º com os usuários; e
VII - das autarquias vinculadas a corporações profissionais com os seus
membros.”

Também se destacam, no Projeto de Lei, os seguintes itens:
a) a vedação de exigência, dos órgãos e entidades mencionados no artigo 1º, de
apresentação de “certidões, declarações ou traslados de documentos comprobatórios
de atos, fatos ou informações constantes de registros, cadastros, bancos de dados ou
arquivos de órgãos ou entidades públicas, disponibilizados por meio da rede mundial de
computadores ou da integração de sistemas” e, também, da “autenticação de
documentos ou o reconhecimento de firma para o exercício de direitos” (arts. 8º e 9º);
b) a disponibilização, por parte da administração pública, de ambientes de
autenticação segura da identidade do cidadão para permitir a verificação e troca de
informações em canal digital (art. 10);
c) a proposta de que as certidões de regularidade fiscal dos entes federativos,
Municípios e Distrito Federal sejam unificadas em documento eletrônico; e, por fim,
d) o deferimento tácito de pedidos formulados perante a administração pública
em face do silêncio quando findo o prazo previsto para a realização de um determinado
ato.
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Atualmente 51, o Projeto teve uma segunda iniciativa apensada, o PL nº
9.904/2018 52, de autoria do Deputado Valdir Colatto - MDB/SC. O último andamento
legislativo do Projeto principal ocorreu em 06 de abril de 2018, com o apensamento do
PL referido anteriormente, e será analisado por Comissão Especial criada para analisar
a matéria, conforme o inciso II, do art. 34, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

III.

Governança da Administração Pública Federal

As principais matérias-primas para a prestação de serviços e para a realização
das finalidades da Administração Pública Federal são a informação e a organização.
Sob este aspecto, também imbuídas da autocrítica e da necessidade de
aprimoramento, algumas iniciativas do Poder Executivo Federal visaram a organizar e
dar publicidade à política de governança a ser aplicada pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional 53, tal como dispõe o Decreto nº 9.203, de 22 de
novembro de 2017. O referido Decreto determina que são princípios da governança
pública: “I - capacidade de resposta; II - integridade; III - confiabilidade; IV - melhoria
regulatória; V - prestação de contas e responsabilidade; e VI – transparência” (art. 3º).
A Governança Pública deve ter por objeto a busca por resultados e soluções
tempestivas e inovadoras para as demandas da sociedade, além de promover a
simplificação e modernização administrativa. Com base no referido Decreto, os
pressupostos da Governança devem ser: (i) monitorar e garantir a implementação das
ações definidas como prioritárias pelo Governo; (ii) buscar a integração entre os
diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e integrar
valor público; e (iii) definir funções, atividades, controles internos de gestão de risco e
de padrões de conduta para agentes públicos em consonância com as funções e
atribuições dos órgãos e entidades. À luz de tais pressupostos, as práticas de
Governança Pública permitem a constante revisão e aprimoramento das políticas
públicas, do formalismo necessário para a fundamentação dos processos decisórios e
da priorização da participação popular e revisão normativa.
O mesmo instrumento legal institui o Comitê Interministerial de Governança
(CIG), composto pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República (responsável pela coordenação do colegiado); pelo Ministro de Estado da
Fazenda; pelo Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e pelo
Ministro de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União. A suplência dos
51

Atualização em 20 de abril de 2018, conforme andamento disponível em <
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2159651> . Acesso em 20
de abr/2018.
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Disponível
em
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170519>. Acesso em 20 de
abr/2018.
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Decreto publicado em Diário Oficial da União aos 30/11/2017. Disponível em <
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/11/2017&jornal=515&pagina=3&totalAr
quivos=112> Acesso em 20 de abr/2018.
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membros titulares é reservada aos respectivos Secretários-Executivos, com vistas a
alcançar os objetivos traçados pelo mencionado Decreto.
As competências do CIG são (art. 9º):
I - propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento
aos princípios e às diretrizes de governança pública estabelecidos neste
Decreto;
II - aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas
organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das
diretrizes de governança pública estabelecidos neste Decreto;
III- aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir a coerência
e a coordenação dos programas e das políticas de governança específicos;
IV - incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; e
V - expedir resoluções necessárias ao exercício de suas competências.

A primeira reunião do Comitê Interministerial de Governança (CIG) 54 foi realizada
em 19 de fevereiro de 2018, com as seguintes principais deliberações:
1. aprovar o guia prático de análise ex ante de avaliação de
políticas públicas 55 e recomendar sua divulgação;
2. recomendar que os comitês internos de governança de cada
Ministério:
a. Promovam avaliações periódicas da governança de
programas;
b. Elaborem plano contemplando a política de governança do
Ministério;
c. Reformulem os processos de compras de bens e serviços
de tecnologia da informação e comunicação, de modo a
participar dos processos centralizados geridos pelo Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
d. Contemplem na oferta de serviços públicos digitais a
identidade digital de Governo, os padrões, métodos e
ferramentas
disponibilizados
pelo
Ministério
do
54

Cujo relatório está disponível em < http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/downloads/atacig.pdf>. Acesso em 20 de abr/2018.
55
Guia
Prático
disponível
em
<
http://www.casacivil.gov.br/central-deconteudos/downloads/153743_analise-ex-ante_web_novo.pdf>. Acesso em 20 de abr/2018.
45

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para a
transformação e simplificação de serviços públicos, e que
indiquem o portal www.serviços.gov.br.
Trata-se, portanto, de disposição normativa importante para o aprimoramento da
gestão dos processos, informações e ações no âmbito do Poder Executivo, sobretudo
com o intuito de promover a contínua melhoria das práticas e políticas implementadas
no âmbito da Administração Pública, alinhada às iniciativas e resultados oriundos do
primeiro pilar para a modernização do Estado brasileiro.

IV.

Sala de Inovação

Reconhecida a necessidade de modernização dos serviços e do Estado, foi
editado o Decreto que instituiu a ‘Sala de Inovação’, no âmbito do Poder Executivo
Federal, criando o Comitê Gestor da Sala de Inovação 56. O objetivo da Sala é definir e
executar estratégias para atração e implementação de centros de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, já existentes no exterior, no país. Para tanto, um de seus
pressupostos é mapear e divulgar as competências tecnológicas e de infraestrutura do
país, avaliando e acompanhando a execução das estratégias traçadas.
O Comitê Gestor da Sala de Inovação se reúne trimestralmente e é composto por
titulares e suplentes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços; Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep).
O regimento Interno da Sala de Inovação foi publicado em Diário Oficial da União
em 21 de maio de 2018 57, por meio da Portaria Interministerial nº 26, de 18 de maio de
2018. Tanto pelo seu ato instituidor quanto por seu regimento interno, nota-se que a
Sala de Inovação tem como finalidade incentivar a Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação no país como forma de modernizar o Estado e seus programas, estando
alinhada às diretrizes de desburocratização em pró da eficiência e do desenvolvimento
tecnológico nacional.

56
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Acesso em 20 de abr/2018.
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Acesso em 21 de abr/2018.
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V.

Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos entre o Brasil e o
Uruguai

Além das ações anteriormente mencionadas, também foi objeto de discussões,
no âmbito do Comitê Executivo, formas de simplificação de tratativas de instrumentos
burocráticos e necessários para o relacionamento entre o Brasil e diversos países.
Como destaque, foi tratada a simplificação de legalizações em documentos entre a
República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai, traduzida em Decreto
Legislativo nº 09 de 2018 58, que dispôs Acordo, por Troca de Notas, entre os países,
assinado em Brasília, em 9 de julho de 2013.
O texto do referido Acordo, além de publicado no Diário Oficial da União no dia
16 de fevereiro de 2018, foi inicialmente publicado no Diário do Senado Federal, em 12
de dezembro de 2017, uma vez que se trata de Ato do Congresso Nacional. Quaisquer
atos que possam resultar em revisão do referido Acordo ficam sujeitos à aprovação pelo
Congresso Nacional, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Os resultados do Acordo poderão servir de base para a edição de atos
semelhantes com outros países, sempre em busca da facilitação dos procedimentos,
sem prejuízo dos instrumentos que garantam a segurança dos bens e negócios
transacionados, sobretudo em meio eletrônico.

VI.

Diploma Digital

Considerando a necessidade de se garantir segurança aos documentos
assinados eletronicamente, em especial aqueles que atribuem capacidade técnica para
o exercício de profissão, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 330 de
2018 do Ministério da Educação – MEC 59, que estabelece que a emissão de diplomas
em formato digital por universidades federais deverá atender às diretrizes de
certificação digital do padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICPBrasil.
A Portaria determina que as Instituições Federais de Ensino Superior terão 24
meses para implementar o Diploma Digital, após edição de norma regulamentadora
pelo MEC.
Dessa forma, o Diploma Digital – estabelecido no âmbito das instituições de
ensino superior, públicas e privadas, pertencentes ao sistema federal de ensino – será
dotado de autenticidade, integridade, confiabilidade e validade jurídica emitido de forma
58
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mais célere e econômica, e permitirá sua rastreabilidade e possibilidade de
confirmação, mitigando a ocorrência de fraudes, inclusive com o registro do respectivo
histórico escolar.

VII.

SICAF 100% Digital

Foi editada pelo Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, Antonio Paulo Vogel de Medeiros, a Instrução Normativa nº
3, de 26 de abril de 2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf. O Sicaf é o registro cadastral dos
fornecedores do Poder Executivo Federal, mantido pelos órgãos e entidades que
compõem o Sistema de Serviços Gerais – Sisg.
No âmbito do Poder Executivo Federal, esta Instrução Normativa atribui maior
facilidade e segurança na participação, por parte dos fornecedores e da própria
Administração, de compras governamentais, assim como na atualização de dados por
meio de upload de documentos diretamente na plataforma do Sicaf.
A Instrução Normativa dispõe que o Sicaf contemplará (art. 3º):
[...] os registros da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e da qualificação
econômico-financeira, bem como das sanções aplicadas pela Administração
Pública, conforme previsto na legislação e nesta Instrução Normativa, em
especial as que acarretem a proibição de participação em licitações e
celebração de contratos com o Poder Público.

Das informações que estarão contidas no cadastro, nota-se a implementação
de critérios que permitem ou inviabilizam a contratação com o Poder Público, mediante
a atualização online via plataforma. Neste sentido, poderão ser cadastrados no Sicaf os
órgãos, entidades e empresas da Administração Pública participantes de procedimentos
de licitação, dispensa ou inexigibilidade promovidos pelos órgãos e entidades
integrantes do Sisg.
Cabe ao interessado o seu próprio cadastramento, mediante uso de certificado
digital, como exposto pelo art. 5º da referida Instrução:

Art. 5º Para iniciar o procedimento do registro cadastral, o fornecedor
interessado, ou quem o represente, deverá acessar o Sicaf no Portal de
Compras
do
Governo
Federal,
no
sítio
eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

A Instrução Normativa surtirá efeitos a partir de 25 de junho de 2018,
consistindo, portanto, em mais um exemplo da adesão coerente ao meio mais seguro
48

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

de autenticação eletrônica: o certificado digital no padrão ICP-Brasil, adotado como
figura essencial para o processo de cadastramento no Sicaf 100% Digital.

VIII.

Portal de Serviços Gov.Br

Foi publicado o Decreto nº 9.756, de 11 de abril de 2019, que institui o portal
único "gov.br" e dispõe sobre as regras de unificação dos canais digitais do Governo
federal. No serviços.gov.br, o cidadão encontra informações sobre inscrições, taxas,
documentos necessários, forma de prestação do serviço (presencial ou digital), bem
como endereços e outras formas de contato com os órgãos responsáveis pela
prestação do serviço.
A partir do Decreto referido, ficou vedado, a partir de 1º de julho de 2019, o
registro de novos domínios ".gov.br" na internet e de aplicativos móveis em lojas de
aplicativos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal sem
autorização prévia e análise de conformidade, a ser disciplinada em ato do Secretário
de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia.
Pelo § 2º do art. 4º, temos que até 31 de dezembro de 2020, os órgãos e as
entidades da administração pública federal a que se refere o art. 1º do Decreto,
deverão:
I - migrar os conteúdos de seus portais na internet para o portal único,
registrado sob o domínio "gov.br"; e
II - desativar os endereços de sítios eletrônicos existentes do Governo federal
ou redirecionar o acesso para o portal único, registrado sob o domínio "gov.br".

IX.

CPF: o único número de identificação necessário – Decreto nº 9.723/2019

O Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019 torna o Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) da Receita Federal o único número de identificação estritamente
necessário para que o cidadão busque serviços públicos federais. Os órgãos públicos
terão que adaptar seus cadastros de forma que o cidadão só precise informar o número
do CPF para acessar qualquer serviço. Esta medida completa a estratégia atual de
melhoria da prestação de serviços públicos aos cidadãos e empresas inaugurada pela
Lei de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos (Lei nº 12460/17).
A partir do art. 18-A, temos que fica vedado aos órgãos e às entidades da
administração pública federal solicitar ao usuário do serviço público requisitos,
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documentos, informações e procedimentos cuja exigibilidade não esteja informada no
Portal de Serviços do Governo Federal.
A utilização do CPF como número de identificação único para fins de acesso aos
serviços públicos federais resulta em uma importante desburocratização para o
cidadão, sobretudo porque o Decreto registra que o CPF, por si só, faz prova dos
seguintes documentos, sem que o usuário precise apresentá-los:

“Art. 5º-A [...]
I - Número de Identificação do Trabalhador - NIT, de que trata o inciso I do
caput do art. 3º do Decreto nº 97.936, de 10 de julho de 1989 ;
II - número do cadastro perante o Programa de Integração Social - PIS ou o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep;
III - número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, de
que trata o art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ;
IV - número da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação,
de que trata o inciso VII do caput do art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro ;
V - número de matrícula em instituições públicas federais de ensino superior;
VI - números dos Certificados de Alistamento Militar, de Reservista, de
Dispensa de Incorporação e de Isenção de que trata a Lei nº 4.375, de 17 de
agosto de 1964 ;
VII - número de inscrição em conselho de fiscalização de profissão
regulamentada;
VIII - número de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho
de 2007 ; e
IX - demais números de inscrição existentes em bases de dados públicas
federais.

Por fim, também ganham destaque os seguintes projetos, executados no
âmbito do Brasil Eficiente, tendo a melhoria da prestação de serviços públicos e
simplificação administrativa como principais objetivos:

PROJETOS

BENEFÍCIOS/OBJETIVOS

Tratamento do Estoque
Com metodologia dos próprios servidores, a agência passou de
VIII Regulatório da Agência
1.916 normas para apenas 227.
Nacional do Petróleo 60

60

Disponível em < http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2018/marco/brasil-eficientegoverno-federal-conclui-78-medidas-de-desburocratizacao> Acesso em 25 de abr/2018.
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INSS Digital 61

IX

Disponibilização dos principais serviços pela internet, através
de plataforma unificada. Será a porta de entrada para os
requerimentos que demandam atendimento presencial. Além
das rotinas de verificação automatizada (em tempo real) e do
reconhecimento do direito após solicitação de benefícios pelo
cidadão (realizada por meio do 'Meu INSS' ou da Central 135).

X

Modernização do Diário
Fim da versão impressa e disponibilização das informações em
Oficial da União
formatos variados e dados abertos.
eletrônico62

XI

Simplificação dos
processos de outorga e
pós-outorga e
radiodifusão 63

Redução de documentos cobrados e do tempo de tramitação
dos processos. Estima-se uma redução de 8,5 anos para 2
anos, nos casos de outorga e de 6 anos para apenas 1, nos de
renovação.

Tabela 5 – Projetos de destaque em benefício da melhoria da prestação de serviços públicos e
simplificação administrativa

B.

Destaques Voltados à Melhoria do Ambiente de Negócios

As ações implementadas no âmbito do Brasil Eficiente também visaram ao
aprimoramento da movimentação da economia. Portanto, na segunda categoria de
beneficiários dos projetos executados está o ambiente de negócios, refletindo uma
grande preocupação do Estado em atribuir maior dinamismo ao mercado, em âmbito
privado ou de relacionamento com o Estado. São eles:

I.

Canal Verde Brasil (ANTT) 64

Com o objetivo de tornar os processos de fiscalização mais eficientes, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) passou a avaliar a efetividade e o custobenefício entre: a) o tempo em que um veículo ficava paralisado em uma fiscalização
versus a efetividade daquela fiscalização – que não deve ser voltada meramente aos
aspectos tributários; b) e o tempo dispendido pelos fiscais versus a necessidade de se
garantir e ampliar uma fiscalização mais efetiva.

61

Disponível em https://www.inss.gov.br/tag/inss-digital/ Acesso em 25 de abr/2018.
Disponível em < http://www.brasil.gov.br/governo/planalto/o-comeco-de-uma-nova-era-diario-oficial-dauniao-deixara-de-ser-impresso> Acesso em 25 de abr/2018.
63
Disponível em < http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2018/marco/brasil-eficientegoverno-federal-conclui-78-medidas-de-desburocratizacao> Acesso em 25 de abr/2018.
64
(Este subcapítulo – ‘1.4.2.1 - CANAL VERDE BRASIL (ANTT)’ - foi uma contribuição de João Paulo de
Souza, Gerente de Fiscalização (GEFIS) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Agradeço imensamente a dedicação dele que, categoricamente, diz que tem orgulho de ser brasileiro e
servidor público).
62
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Figura 2 - Imagem exemplificativa utilizada na apresentação da ANTT

Um dos pontos de aprimoramento dos órgãos intervenientes no transporte
internacional e doméstico no Brasil foi propor a substituição do modelo baseado em
comando e controle ostensivo e analógico pelo modelo colaborativo de agregação de
valor e de vantagem competitiva com o cumprimento das regras apuradas
eletronicamente (exemplo desse aprimoramento é o Operador Econômico Autorizado
(“OEA”) - e a Declaração Única de Exportação (“DU-E”), da Receita Federal do Brasil).
Com vistas a viabilizar a referida substituição foi necessário investir em instrumentos de
fiscalização eletrônica baseados em sistemas automatizados e em integração de base
de dados.
Sob estes parâmetros, a ANTT está implementando o “Canal Verde Brasil”, rede
nacional inteligente de percepção, acompanhamento e mapeamento de fluxos de
transporte nos corredores logísticos. Sua finalidade é produzir dados, informações e
conhecimentos para a aplicação na regulação de mercados, para o planejamento
logístico nacional, para a alimentação de indicadores econômicos e financeiros, e para
a integração com as bases de dados de agências de Governo.
Os fluxos de transporte são percebidos por meio de leituras de passagem de
veículos baseadas em pontos eletrônicos, equipados com sistemas de reconhecimento
ótico de caracteres da placa de veículo – Optical Character Recognition (OCR),
combinado com formas de identificação de veículo redundantes, em especial da leitura
por meio de rádio frequência de chip acoplado ao veículo, sem que seja necessária a
paralisação do mesmo. A leitura de passagem, composta dos dados relativos à
identificação do veículo, da temporalidade da passagem e da localização
georreferenciada do ponto eletrônico de leitura, são comparados com informações que
constam nas bases de dados sob domínio das agências de Governo, para a produção
de informações necessárias às aplicações do Canal Verde Brasil.
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Figura 3 - Sistema de monitoramento do Canal Verde Brasil

No exercício da fiscalização dos veículos, a ANTT, a partir da base de registros e
frotas dos transportadores, viabilizada mediante acordos de cooperação técnica
firmados com órgãos públicos e entidades privadas de representação de setor, tem
condições de acessar dados complementares que possibilitam executar a efetiva
fiscalização – por exemplo, a verificação da emissão do documento de caracterização
da operação de transporte e a contratação de seguro de responsabilidade civil.
Os benefícios do Canal Verde Brasil não se resumem apenas à desnecessidade
de efetuar fiscalizações mediante a paralisação dos veículos em tráfego – o que, por si
só, já seria um grande resultado e excelente justificativa para sua implementação, já
que reduz custos logísticos e aumenta a produtividade. O maior benefício reside na
possibilidade de compartilhamento das informações entre os órgãos de Governo e
entidades associativas do setor para aumentar a eficiência e a produtividade, bem como
reduzir o custeio e o investimento do poder público em atividades redundantes de
fiscalização.
Além disso, o Canal Verde Brasil também atribui celeridade aos processos de
verificação documental, mediante a aplicação de algoritmos com padronização e
unificação de pontos críticos à luz das normas. Ademais, a uniformização de critérios
avaliados por inteligência artificial também reduz a subjetividade e possível
diversificação da interpretação de situações pacificadas. Assim, o modelo de
fiscalização eletrônica do Canal Verde Brasil proporciona que a ANTT dialogue com as
representações dos atores do mercado regulado e com os demais órgãos
intervenientes na formulação, revisão e aplicação das normas.
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Figura 4 – ‘Fiscalizômetro’ do transporte rodoviário de cargas

O Canal Verde Brasil será fundamental para a consolidação do OEA no Brasil,
visto que será possível verificar eletronicamente a conformidade do transporte antes
mesmo de sua chegada ao recinto aduaneiro, ao ponto habilitado de cruzamento de
fronteira internacional terrestre ou de terminal de transbordo multimodal. Aliás, o Canal
Verde Brasil já contribuiu de modo representativo para a política de compliance, cerne
do OEA, no caso do cumprimento da janela de agendamento para descarregamento
rodoviário nos terminais especializados em grãos, no Porto de Santos.
Tal fato deve-se ao aumento significativo da média de cumprimento da regra de
agendamento, visto que os pontos de leitura do Canal Verde Brasil, ao longo do
itinerário do corredor Sorriso-Santos, permitiram a criação de alertas à administração
portuária da situação de cada veículo. Abaixo, segue gráfico que evidencia o índice de
eficiência do porto de Santos.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DO PORTO DE SANTOS
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85,00%

35,00%

Antes do Canal Verde Brasil

Após o Canal Verde Brasil

Figura 5 – índice de eficiência do Posto de Santos (produzido pela ANTT)

Deve-se ressaltar que o objetivo principal do Canal Verde Brasil é garantir fluxo
logístico livre e, para tanto, é necessária a centralização da prestação de informações
em um documento único, que caracterize a operação de transporte para fins tributários,
comerciais, financeiros, logísticos e de segurança. Assim sendo, torna-se fundamental
que esse documento emitido contenha os atributos de autenticidade, de integridade e
de validade jurídica garantidos pelo uso de certificado digital emitido nos padrões da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), nos termos da Medida
Provisória nº 2.200-2/2001. O referido documento, devidamente assinado com
certificado digital, possibilita a comparação em backoffice entre os dados nele contidos
e a identificação eletrônica dos veículos, por meio de dispositivo de radiofrequência
interoperável, capturado por rede de leitura.
Vale registrar que a rede pública garantidora da cobertura dos pontos
estratégicos, nos corredores logísticos de interesse do Estado, e o compartilhamento de
dados interagências, observam todos os preceitos legais e garantem o dever de sigilo
definidos em lei e previstos nos acordos de cooperação técnica firmados para a
viabilização do Canal Verde Brasil.
As condições referidas acima são necessárias para a viabilização da Certificação
Canal Verde Brasil, com a qual se pretende que as transportadoras certificadas estejam
dispensadas das inspeções e diligências físicas aos veículos de transporte por parte
dos órgãos partícipes dos acordos de cooperação técnica.
Com relação à Declaração de Transporte Eletrônica Única, é necessário que
contenha todas as informações tributárias e comerciais necessárias para a fiscalização
e controle tributário, de mapeamento da matriz de origem e destino, e de identificação
de polos geradores de viagem para que sejam percebidos pela rede de leitura do Canal
Verde Brasil. Além disso, também é necessário que este documento seja instrumento
comercial e financeiro de conciliação e liquidação de pagamentos relativos ao frete
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eletrônico, possibilitando a rastreabilidade e, com isso, aumentando a integridade e
confiabilidade dos dados declarados.
Por fim, registre-se que a tramitação de documentos no âmbito do Canal Verde
Brasil, tanto pela transportadora ou pessoa obrigada a emitir declarações, como pela
ANTT, deverá contemplar os atributos de segurança da ICP-Brasil, garantindo a
autenticidade e integridade das transações eletrônicas.
Trata-se, portanto, de importante caso de implementação de elementos de
modernização e desburocratização de procedimentos em benefício do usuário, da
Administração e de toda a sociedade, que se beneficia pelo perfeito funcionamento dos
transportes terrestres.

II.

Inovação à Pesquisa Científica e Tecnológica no Ambiente Produtivo

Tal como os objetivos que ensejaram a criação da Sala de Inovação, o Decreto
nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018 65, que regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, tem por
finalidade incentivar a inovação, a pesquisa científica e tecnológica, no âmbito privado
ou público, com a criação de ICTs (Inovações Científicas e Tecnológicas), as quais
visam a capacitar e atribuir autonomia tecnológica ao desenvolvimento do sistema
produtivo nacional e regional.
Por si só, a modernização depende da inovação e da pesquisa, motivo pelo qual
o Decreto também ganha destaque por criar oportunidades de continuidade de
desenvolvimento de tecnologia em prol do ambiente produtivo e aumento da
competitividade. Dessa forma, o Decreto mostra estar alinhado aos preceitos de
modernização do país e da constante necessidade de atribuição de maior eficiência.
Abaixo estão listados outros projetos e ações que também objetivam beneficiar o
ambiente de negócios por meio da desburocratização e simplificação de processos no
âmbito do relacionamento privado e do relacionamento com o Governo:

PROJETOS

65

BENEFÍCIOS/OBJETIVOS

Publicado em Diário Oficial da União de 8 de fevereiro de 2018. Disponível em <
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=08/02/2018>.
Acesso aos 20 de abr/2018.
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REDESIM: Simplificação
Integração entre os 3 entes possibilitou a redução no tempo de
na abertura e
abertura de empresa. Em São Paulo/SP passou de 100 para 7
fechamento de
66
dias.
empresa

III

Restituição
Automatizada do
Simples Nacional67

IV

Serviço de restituição automatizada disponibilizado no portal
Simples Nacional.

V

Parcelamento Especial
Implantar sistema de parcelamento especial de débitos do
do Simples Nacional68
Simples Nacional e MEI.

VI

Facilitar o pagamento
do Simples Nacional
por modalidades
eletrônicas 69

VII

eSocial70

Opção pelo débito automático do MEI (Microempreendedor
Individual), disponível em 19 instituições bancárias, e
Pagamento online, no momento da geração do DAS
(Documento de Arrecadação do Simples Nacional) em uma
instituição bancária.
Unificar a prestação das informações referentes à escrituração
das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, além de
padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e
distribuição.

Tabela 6 – Projetos de Destaque voltados à melhoria do ambiente de negócio

C.

Destaques Voltados ao Usuário

Na última categoria de projetos executados estão aqueles voltados ao usuário,
em seu benefício direto, visando não apenas à desburocratização, mas também à
elevação do grau de satisfação com o serviço público e aplicabilidade disponibilizada.
São eles:

I.

Transferência de Propriedade de Veículo (ATPVe)

Também com o intuito de promover a desburocratização, foi editada a Resolução
nº 712, de 25 de outubro de 2017, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que
66

Disponível em < http://www.redesimples.gov.br/> Acesso em 25 de abr/2018.
Disponível em < http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2018/marco/brasil-eficientegoverno-federal-conclui-78-medidas-de-desburocratizacao> Acesso em 25 de abr/2018.
68
Disponível em < http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2018/marco/brasil-eficientegoverno-federal-conclui-78-medidas-de-desburocratizacao> Acesso em 25 de abr/2018
69
Disponível em < http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2018/marco/brasil-eficientegoverno-federal-conclui-78-medidas-de-desburocratizacao> Acesso em 25 de abr/2018.
70
Disponível em < http://portal.esocial.gov.br/> Acesso em 25 de abr/2018.
67
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instituiu o Certificado Eletrônico de Registro de Veículo (CRVe) e a Autorização
Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPVe). O documento
também estabelece orientações e procedimentos a serem adotados para o
preenchimento e autenticação da ATPV e realização da comunicação de venda de
veículo de que trata o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Essa resolução
foi publicada no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2017 71.
Destaca-se, na deliberação, o disposto no art. 4º, que preconiza que a
autenticidade da declaração feita pelo antigo proprietário do veículo poderá ser
realizada em meio físico ou eletrônico. Se em meio físico, a autenticidade do
documento será verificada pelo reconhecimento de firma na ATPV, realizada por
autoridades com atribuição legal, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de
novembro de 1994 (notários e registradores com atribuição de notas). Quando
realizadas por meio eletrônico, sobretudo com o objetivo de modernizar a transferência
de propriedade de veículos, o antigo proprietário deverá acessar o sistema do
DENATRAN e preencher a ATPVe, utilizando certificado digital emitido por autoridade
certificadora nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),
de propriedade da respectiva parte ou por entidades com atribuição legal, também em
conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Igualmente, a
Resolução dispõe ser possível realizar a transferência de propriedade dos veículos
mediante procurador munido de procuração eletrônica lavrada em conformidade com a
Lei supramencionada, outorgada pelo antigo proprietário para a realização do
procedimento em seu nome.
Portanto, no âmbito do Ministério dos Transportes, a Portaria significa importante
passo para a desburocratização dos serviços prestados e das informações coletadas
pelos órgãos respectivos, sem prejuízo de novas portarias que já tenham sido editadas
ou que venham a ser editadas no mesmo sentido.

II.

Carteira Nacional de Habilitação em Meio Eletrônico (CNH-e)

A Portaria nº 184, de 17 de agosto de 2018 72, disciplina a expedição da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) em meio eletrônico, denominada CNH-e, que possui o
mesmo valor jurídico do documento impresso.
Nesse sentido, respaldado pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, qualquer
condutor que possuir certificado digital poderá se cadastrar diretamente no portal de
serviços do DENATRAN, como demonstra o art. 3º:

71

Disponível
em
<
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/10/2017&jornal=515&pagina=83&totalA
rquivos=112>. Acesso em 20 de abr/2018.
72
Publicada
em
Diário
Oficial
da
União
de
21/08/2017.
Disponível
em
<
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/08/2017&jornal=1&pagina=39&totalArq
uivos=128> Acesso em 20 de abr/2018.
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“Art. 3º - Para emissão da CNH-e será necessária a realização de um cadastro
específico.
§ 1º - Caso o condutor possua certificado digital, emitido em conformidade com
a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, o cadastro poderá ser
complementado no Portal de Serviços do Denatran, por meio da página
eletrônica: https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br.
§ 2º - Caso o condutor não possua certificado digital, deverá dirigir-se ao Detran
para cadastrar/atualizar seu endereço eletrônico e número de telefone móvel
onde será instalado o aplicativo da CNH-e. ”
Art. 6º - O condutor deverá utilizar o mesmo login informado no Portal de
Serviços do Denatran na 1ª vez em que utilizar o aplicativo para importar os
dados da CNH.

Após ter sido feito o cadastro e emissão, a CNH-e poderá ser exportada, sendo
seus dados autenticados por meio da assinatura digital do emissor. Sua autenticidade
poderá ser verificada no endereço eletrônico "Assinador Digital" no Portal de Serviços
do DENATRAN, bem como por outro validador de assinatura digital compatível com a
ICP-Brasil.
Além dos cidadãos, os funcionários públicos também serão contemplados pela
Portaria em questão, de forma que o art. 11 dispõe:

“Cada órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal
deverá possuir um certificado digital que ficará armazenado em um HSM
(Hardware Security Module) no Serpro e será utilizado para a assinatura da CNHe.”

Por fim, a CNH-e será expedida em modelo único, conforme especificações
constantes da Resolução Contran nº 598, de 24 de maio de 2016, e agora, somando-se
à filosofia do Brasil Eficiente, no sentido de desburocratização e aprimoramento dos
serviços públicos.
Além destes projetos também vale ressaltar os seguintes resultados que visam
a beneficiar o usuário:

III

73

PROJETOS

BENEFÍCIOS

Simplificação na
emissão do
Passaporte 73

Dispensa de comprovação do recolhimento das taxas e das
quitações eleitoral e de serviço militar.

Disponível em < http://www.brasil.gov.br/governo/2017/10/emissao-mais-rapida-do-passaporte-estaradisponivel-ainda-em-2017> Acesso em 25 de abr/2018.
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IV

Carteira de Trabalho
Digital (1ª fase) 74

Permite ao trabalhador acessar suas informações cadastrais e
contratos de trabalho.

V

Concessão automática
de benefícios de
aposentadoria por idade
– urbano 75

A partir da verificação das informações constantes nas bases do
Governo Federal, o segurado não precisa mais comparecer a
um posto de atendimento para solicitar esse tipo de
aposentadoria.

VI

Portal Passe Livre
Interestadual 76

Programa do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, que
garante a pessoas com deficiência e comprovadamente
carentes o acesso gratuito ao transporte coletivo interestadual
por rodovia, ferrovia e barco.

VII

Implantação do
Prontuário Eletrônico
do Cidadão 77

Informações podem ser acessadas em qualquer serviço de
saúde local, melhorando o atendimento do paciente e a consulta
a seu histórico médico. Atualmente, 3.663 municípios utilizam a
solução.

Tabela 7 – Projetos de destaque voltados ao usuário

1.5.

Projetos de Lei em Destaque

Além das iniciativas de entidades e órgãos integrantes da Administração
Pública Federal, os resultados do Conselho Nacional para a Desburocratização também
se originaram do Poder Legislativo. Parlamentares engajados e cientes da necessidade
de desburocratizar processos e sistemas altamente complexos propuseram projetos de
lei cujos destaques estão abaixo relacionados.

A.

Prontuário Médico Eletrônico

A Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018, trata de regras para a
digitalização, para a utilização e o armazenamento eletrônico de prontuários médicos
em hospitais. Seu principal objetivo foi se tornar uma importante ferramenta para a
desmaterialização de acervos médicos com atributos de segurança.

74

Disponível em < https://empregabrasil.mte.gov.br/carteira-de-trabalho-digital/> Acesso em 25/04/2018.
Disponível em < http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2018/marco/brasil-eficientegoverno-federal-conclui-78-medidas-de-desburocratizacao> Acesso em 25 de abr/2018.
76
Disponível em < http://portal.transportes.gov.br/passelivre/> Acesso em 25 de abr/2018.
77
Disponível em < http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=2300> Acesso em 25
de abr/2018.
75
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Durante o processo de elaboração dos projetos de leis apensados (por
exemplo, PLS 167/14 e PL 10107/2018), os legisladores tiveram como norte a busca
pelo aprimoramento do trabalho das unidades de saúde, bem como facilitar o acesso às
informações dos pacientes.
Nesse sentido, a Lei dispõe que, no processo de digitalização, deverá ser
utilizado certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil) ou outro padrão legalmente aceito (art. 2º, § 2º da Lei nº
13.787/2018).
Dentre outros pontos, a norma determina que os documentos digitais
reproduzam todos os dados médicos dos prontuários originais, muitas vezes arquivados
em papel e de forma precária. Muitas clínicas e hospitais já utilizam sistemas
informatizados, mas são obrigadas a guardar os antigos prontuários por, no mínimo, 20
anos.
Com o advento da lei, os documentos originais podem ser destruídos após a
sua digitalização, ou pelo menos devolvidos ao paciente interessado. Dessa forma,
visualiza-se a concretização de mais uma medida desburocratizada, empenhada em
não perder de vista a proteção de dados, embasando-se portanto pela robustez e
segurança jurídica da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.

B.

Digitalização de Documentos

O Projeto de Lei nº 7.920 de 2017, de autoria do Sen. Magno Malta (PR/ES), foi
aprovado na Câmara na forma de um substitutivo, no final de junho de 2017 no Senado.
Enquanto o texto original previa a criação de uma nova legislação específica, o
substitutivo aprovado modifica algumas leis já existentes [Lei nº 12.682 de 9 de julho de
2012, Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991, Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal), Lei nº 12.865 de 9 de outubro de 2013, e a Lei nº
13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) 79].
Vale ressaltar que o documento digitalizado é um tipo de documento digital. Os
documentos digitais têm duas origens distintas: os que já nascem digitais e os que são
gerados a partir da digitalização.
Nesse sentido, o Projeto de Lei prevê I - igual valor (inclusive jurídico) entre
documentos originais e digitalizados, II – permite eliminação das versões físicas após
digitalização (inclusive sistema financeiro), e III – estabelece que certificados padrão
ICP-Brasil ou similares darão fidedignidade aos documentos originais.
79

Disponível
em
<
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=421A6AC547B83C872583B3
D3DBCC846C.proposicoesWebExterno2?codteor=1583747&filename=Avulso+-PL+7920/2017>. Acesso
em 23 de abr/2018.
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Dessa forma, é relevante reconhecer a iniciativa do Projeto de Lei Nº 7.920/17
como uma importante contribuição no âmbito da ICP-Brasil, uma vez que visa a facilitar
a disseminação e o acesso a documentos, além de evitar o manuseio dos originais,
contribuindo para a sua preservação e sustentabilidade. Ressalte-se, contudo, que a
permissibilidade de utilização de certificados fora da ICP-Brasil pode fragilizar a
aplicação pretendida, uma vez que não segue os mesmo rigorosos critérios desta
Infraestrutura.

C.

Desburocratização na Certidão Negativa

O Projeto de Lei do Senado nº 477 de 2017 altera o art. 205 da Lei nº 5. 172, de
25 de outubro de 1966 80, visando a simplificar as exigências relativas à verificação de
regularidade do contribuinte.
Dessa forma, se o projeto for aprovado, serão estabelecidas regras para
expedição, bem como para unificar o prazo de validade, conforme se verifica abaixo
(art. 1º):

“[...] § 1º A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha
sido requerida, no prazo de 10 (dez) dias contado da data de entrada do
requerimento na repartição, e terá efeito declaratório de regularidade fiscal para
todos os fins, inclusive para concessão de benefícios fiscais.
§ 2º A verificação de regularidade do contribuinte será feita levando-se em
consideração os fatos existentes na data do requerimento da certidão negativa.
§ 3º A certidão negativa será válida por 6 (seis) meses, desde a data de sua
expedição. ”

A iniciativa em questão evidencia a intenção do legislador de tornar a
verificação de regularidade do contribuinte mais objetiva e simples, devendo-se levar
em consideração apenas os fatos existentes na data do pedido de emissão da certidão
negativa.

D.

Operações Eletrônicas em Seguros Privados

Além das iniciativas anteriores, também foi discutido, no âmbito do Congresso
Nacional, formas de desburocratizar segmentos altamente complexos, tal como o de

80

Texto integral e tramitação disponíveis em < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/131777>. Acesso em 20 de abr/2018.
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seguros. O Projeto de Lei nº 9.409 de 2017 81, do Dep. Lucas Vergilio, propõe o
estabelecimento de transações eletrônicas seguras para a realização de propostas,
endossos, aditivos, certificados individuais, bilhetes, apólices e contratação de seguros
privados, de microsseguros e de planos de previdência complementar aberta, por meio
eletrônico. Para tanto, o projeto propõe a existência dos seguintes requisitos
cumulativos:
I – as assinaturas originais em documentos eletrônicos devem processar-se
mediante a utilização de certificados digitais emitidos no âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
II – as assinaturas devem ser realizadas utilizando as políticas da ICP-Brasil,
conforme DOC-ICP-15.03;
III – os documentos eletrônicos devem ser identificados integralmente com a
data e a hora de envio e de recebimento pelas partes interessadas.

Sob o ponto de vista da segurança jurídica de transações eletrônicas mediante o
uso de certificação digital, o § 1º, do art. 10, da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de
agosto de 2001 (ICP-Brasil) - abaixo transcrito -, dispõe que as declarações constantes
dos documentos em forma eletrônica, produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiros em relação aos
signatários.
“Art.10 Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins
legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. ”

Convém frisar e deixar consignado que o presente Projeto de Lei não implica em
nenhum aumento ou diminuição de despesa financeira, seja no presente ou no futuro,
ou traz quaisquer ônus orçamentários para o Governo, uma vez que, no caso das
sociedades corretoras de seguros, seguradoras e entidades de previdência
complementar aberta, estas mesmas já possuem a certificação digital, em razão da
legislação em vigor, em especial para uso em informações fiscais, tributárias e
previdenciárias.
Nesse sentido, o presente Projeto de Lei determina como proceder à assinatura
digital, de forma a dotar a proposta eletrônica de atributos que garantam sua segurança,
respaldadas na legislação em vigor, impactando positivamente tanto em agilidade
quanto em diminuição de custos administrativos e operacionais, e até mesmo na
inibição de tentativas de fraudes.
E.

Utilização de Sistemas de Verificação Biométrica

O Projeto de Lei nº 12/2015 do Dep. Lucas Vergilio tem como objetivo a
utilização de sistemas de verificação biométrica para substituir (ou reforçar) a
segurança dos meios tradicionais de identificação, bem como a segurança das
informações biométricas neles contidas.
81

Disponível
em
<
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166831>. Acesso em 20 de
abr/2018.
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Tendo como norte as legislações gerais para a utilização de sistemas
biométricos, o PL distingue que a identificação por meio de biometria é
reconhecidamente um item que extrai o padrão mais distintivo de uma pessoa e
armazena-o para, então, comparar com novas amostras e determinar a identidade de
cada amostra dentro de uma população. Observa-se que o traço biométrico precisa ser
apresentado a um sensor, que irá transformar a informação em uma representação
digital (foto, vídeo, áudio etc) em um template.
O armazenamento do template é uma fase de grande importância, vez que é
nesta conjuntura que bases contendo milhões de dados da sociedade são geradas (big
data). Os recursos para garantir a segurança, qualidade, manutenção e gerenciamento
desses dados podem ser enormes e o risco, em caso de perda de dados, o alcance é
considerável. Neste cenário onde a legislação sobre proteção de dados pessoais é
cada vez mais alumiada pelos holofotes do Poder Público, o PL nº 12/2015, desde sua
elaboração tem como objetivo a proteção de um dado sensível que carece de
consentimento (dispositivo previsto no PL em seu art. 4º) do titular para o uso de seus
dados em quaisquer esferas.
Afere-se pelo texto da norma que todos os recursos a sistemas de verificação
biométrica, bem como as demais formas de tratamento de dados biométricos em meio
eletrônico, deverão ser devidamente regulamentados pelo Poder Executivo no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, dispondo, inclusive, acerca do cancelamento e prazo de
manutenção dos referidos dados, observadas as diretrizes da presente Lei,
obedecendo, portanto, o princípio do consentimento para uso de dados do titular.
Dispondo sobre a biometria no âmbito da ICP-Brasil, o PL consta em seu art. 5º, § 2º,
que:
“A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil) se adequará para
a utilização de sistemas biométricos e armazenamento de biometrias, bem
como promoverá o uso de aplicações seguras com a utilização de assinaturas
digitais, proporcionando maior certeza probante e facilidade de utilização.”

Neste norte, observa-se que a ICP-Brasil possui legislação vigente acerca de
procedimentos para identificação biométrica, dispostos no DOC-ICP-05.03 82, a qual visa
aumentar a segurança na identificação dos titulares e responsáveis por certificados
digitais, reduzindo o risco de fraudes, permitindo a simplificação do processo de
emissão de certificados digitais com verificação biométrica do requerente. Dessa forma,
tendo em vista as prerrogativas da legislação vigente pela ICP-Brasil, percebe-se
sinergia com o PL nº 12/2015, o qual se destina aos mesmos objetivos.
Por fim, tendo sido apresentados os projetos e ações de destaque no âmbito do
Conselho Nacional para a Desburocratização, bem como iniciativas antecedentes que
possuem o mesmo escopo – e que estão sendo acompanhadas por este colegiado e
82

Disponível em < http://www.iti.gov.br/images/repositorio/legislacao/documentos-principais/DOC-ICP05.03_-_versao_1.8_Procedimentos_para_Identificao_Biomtrica_na_ICP-BRASIL.pdf> Acesso em 11 de
set/2018.
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por seu Comitê Executivo – é certo que inúmeros são os segmentos da economia, os
procedimentos administrativos e as entidades positivamente impactadas pelas
propostas de modernização.
Na condição de representante do Legislativo que participou do levantamento e
do monitoramento do processo de desburocratização do Brasil Eficiente, me ponho
também na condição de observador destas inúmeras iniciativas que envolveram – e
ainda envolvem – recursos e pessoas altamente qualificadas de todas esferas, em
benefício do aprimoramento contínuo da prestação de serviços públicos.
Independentemente de seus resultados, acredito que a mobilização dos servidores
públicos e dos profissionais que trabalham pelo aprimoramento dos serviços públicos,
por si só, já representa uma perseverante busca pelo progresso da nação.
Para que possam surtir efeito, e para que os resultados sejam percebidos, é
imprescindível que as medidas estejam alinhadas e que permitam a comunicabilidade e
a extração de importantes informações para a tomada de decisões nos âmbitos interno
e externo, na formulação de políticas públicas e na implementação de programas que
visem ao desenvolvimento do país.
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CAPÍTULO 2 - SISTEMA ÚNICO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NACIONAL – ICN: O
SEGUNDO PILAR
Em uma sociedade altamente conectada, na qual as pessoas tendem a preferir
maior celeridade e objetividade em seus relacionamentos, inclusive para com o
Governo, é certo que o modo de interação neste âmbito deve ser repensado. Sob este
prisma, a Administração Pública se depara com dois grandes desafios: o da integração
de infraestruturas e sistemas de processamentos de dados da Administração Pública,
e o de lidar com as diversas formas e números de identificação atribuídos aos
cidadãos.
O primeiro desafio já vem sendo enfrentado pelo Conselho Nacional para a
Desburocratização e por seu Comitê Executivo na estruturação e implementação de
bases de comunicação, estabelecimento de padronizações e compartilhamento de
informações entre os órgãos que compõem a Administração Pública Federal direta e
indireta (GovData e ConectaGov). A partir da implementação de bases interoperáveis,
será dispensável exigir informações que possam ser obtidas diretamente por meio
destas bases, pelas próprias entidades da Administração Pública Federal
interessadas, evitando que os cidadãos tenham que se deslocar para solicitar serviços
e informações a diversas entidades, tornando a prestação dos serviços mais eficiente
e a experiência do usuário, satisfatória.
O segundo desafio, relacionado às diversas formas de identificação dos
cidadãos, já foi tratado pelo Poder Legislativo e está em implementação, mediante
apreciação do Projeto de Lei nº 1775/2015, que culminou na edição da Lei nº 13.444,
de 11 de maio de 2017 83.
Nesta Lei, tem-se como maior objetivo estabelecer a concretização de uma
ideia: identificar, de forma simples e eficaz, o brasileiro em suas relações com a
sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e privados.
Ao mesmo tempo em que estabelece a Identificação Civil Nacional (ICN), a Lei
nº 13.444 confere a criação do Documento Nacional de Identidade (DNI), o qual é
aferido de fé pública e validade em todo o território nacional. O DNI, em si, prova todos
os dados nele incluídos, dispensando a apresentação dos documentos que lhe deram
origem ou que nele tenham sido mencionados. Atualmente, inclusive, já é exigido na
emissão de Carteira de Identidade. 84
O legislador não apenas se preocupou em atribuir um número único de
identificação para facilitar as múltiplas formas de relacionamento do cidadão com o
83

Publicada
em
Diário
Oficial
da
União
em
12/05/2017.
Disponível
em
<
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2017&jornal=1&pagina=2&totalArqui
vos=152>. Acesso em 20 de abr/2018.
84
O número do DNI na Carteira de Identidade poderá ser emitido mediante requerimento, e estará
condicionado à conexão de dados entre o órgão de identificação e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de
forma a viabilizar o aproveitamento e a interoperabilidade dos dados coletados entre os diferentes
órgãos.
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Poder Público e privado, mas também com a vinculação da biometria do identificado à
certidão de nascimento (ou casamento, se for o caso85) ou documento primário de
individualização civil.
O registro de nascimento é o ato que atribui personalidade civil às pessoas
naturais, para que possam se tornar sujeitos de direitos e de deveres à luz da
legislação. Os Registradores Civis são os profissionais qualificados e designados para
a lavratura deste ato público, conforme disposto no artigo 236 da Constituição Federal
Brasileira e na Lei nº 6.015/1973, mantendo em seus arquivos as informações das
pessoas nascidas para que, a partir da certidão de nascimento, possam ser
individualizadas perante a sociedade e executar todos os atos e negócios decorrentes
da vida civil (casamento, divórcio, testamento, negócios jurídicos diversos e, por fim, o
óbito).
Portanto, o registro civil de nascimento é o documento primário para a
expedição de todos os demais documentos, sendo de altíssima importância que seja
revestido de atributos de segurança e confiabilidade. Muito embora a atividade
registral seja altamente regulamentada e siga rigorosos critérios normativos expedidos
pelas Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça dos Estados, conforme dispõe a
Lei nº 8.935/1994, a unificação das bases registrais somente passou a existir após a
edição da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que instituiu o Sistema de Registro
Eletrônico, conforme se verifica nos artigos 37 e seguintes da referida Lei. Vale
ressaltar que há disposição legal de que os documentos eletrônicos expedidos se
revistam de todos os atributos decorrentes da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP-Brasil (Art. 38).
A partir deste ato legal, os registros civis (e neste trabalho delimita-se apenas a
esta especialidade, muito embora abranja todas as demais), teriam, em tese, até cinco
(5) anos após a publicação da referida Lei para implementar sistemas de recepção de
títulos, fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico.
Complementarmente à Lei que instituiu o registro eletrônico, também foi editado
o Decreto nº 8.270, de 26 de junho de 2014, instituindo o Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil – SIRC, sendo a base responsável pela captação,
processamento, arquivamento e disponibilização de dados relativos a registros de
nascimento, casamento, óbitos e natimortos das pessoas naturais. Dentre as
competências do SIRC está a relacionada à promoção da interoperabilidade entre os
sistemas das serventias de registro civil de pessoas naturais e os cadastros
governamentais, que está diretamente ligada à edição da Lei nº 13.444/2017.
Sob este aspecto, importante se faz registrar que, atualmente, cada Estado tem
a prerrogativa de conferir um número de identificação aos cidadãos a partir da certidão
de registro de nascimento. É nesse sentido que a legislação acerca da Carteira de
Identidade vem sendo aprimorada ao longo dos anos. Uma vez que nossas leis,
85
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buscando acompanhar a realidade fática da sociedade, são modificadas em prol desta
finalidade, cabe aos serviços de registro se modernizarem também, pois o Direito, em
uma de suas concepções mais clássicas, é fato, valor, e norma 86, e, portanto, não
pode ficar à parte do mundo dos acontecimentos; além disso, também é fato social 87,
que determina as maneiras de agir e pensar do indivíduo, devendo dotar-se, portanto,
de adaptação ao meio social, que por sua vez é complexo e dinâmico. Todo dia se
transforma, e todo dia carece cada vez mais de modernização.
A interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos governamentais se faz
consequente, uma vez que, no século XXI, as diversas esferas do Poder Público
exigem celeridade.
No âmbito da tecnologia da informação, e também no mundo físico (off-line),
infelizmente é comum vermos figuras que tentam burlar as normas de funcionamento
destes sistemas, a fim de obterem vantagem para si ou para outrem. Muitas vezes nos
deparamos com tentativas de fraudes no dia a dia, como em cartões de débito, crédito,
internet banking, call center e boletos. Neste âmbito, muitas instituições do setor
buscam meios de se precaver da forma mais eficiente possível. A Federação Brasileira
dos Bancos (Febraban), por exemplo, assinou em fevereiro de 2018 um acordo de
cooperação técnica com a Polícia Federal para fortalecer o combate às fraudes
bancárias 88, tendo em vista o grande número de reclamações acerca de estelionatos
por meio eletrônico.
Quando pensamos em segurança da identificação civil devemos lembrar que,
assim como expõe o Indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraude de 2015 89,
houve por volta de 161.097 tentativas de fraude de identidade, representando uma alta
de 7,1% em relação a dezembro de 2017. Isso indica que há uma tentativa de fraude a
cada 16,6 segundos, havendo a possibilidade de que essas fraudes ocorram em meio
eletrônico ou físico, sobretudo no ambiente das instituições bancárias. No mesmo
estudo, em comparação com janeiro de 2017, o índice apresentou uma leve queda de
0,2% (161.355) de tentativas de fraude. Com a implementação de inúmeras
ferramentas de mitigação de riscos, a tendência é de que o índice de tentativas de
fraudes passe a diminuir.
Verifica-se, portanto, que a fraude documental é sempre muito utilizada em
todas as esferas e mercados, sendo uma grande preocupação do Estado e da
iniciativa privada atribuir segurança à identificação das pessoas com quem se
estabelece relacionamentos. Uma das maneiras de se evitar a falsificação de
documentos de identidade é ter maior integração entre a vasta quantidade de
documentos que já são atualmente expedidos. A base de dados da ICN proporciona
86

REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 59.
87 IAMUNDO, Eduardo. Sociologia e Antropologia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 45.
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exatamente isto, ou seja: assegura que os documentos expedidos sejam revestidos de
autenticidade e que sua emissão tenha sido embasada em documentos cuja origem foi
devidamente confrontada, mitigando a ocorrência de fraudes na emissão e na
apresentação do documento primário, sob a proteção de um sistema imparcial e
íntegro.
Afinal, se estamos progressivamente suprimindo a presença física nos
negócios, assim como nas formalidades inerentes aos mesmos, cabe
consequentemente estabelecermos o que, dentro deste sistema, irá assegurar nossos
direitos nesta nova perspectiva.
É dever do Estado proteger documentos e obras, mandamento legal previsto no
art. 23, III e IV da Constituição Federal. A identidade do cidadão é um documento de fé
pública e, neste sentido, cabe ao Estado proteger a veracidade e autenticidade destes
documentos, uma vez que as liberdades públicas não podem prestar-se à tutela de
condutas ilícitas 90. Portanto, para que esta ideia se efetive, cabe ao Estado empregar
as melhores técnicas de identificação civil por meio do estabelecimento de padrões e
organização dos dados, informações e características biométricas.
A Lei que instituiu a Identidade Civil Nacional (ICN) e criou o Documento
Nacional de Identidade (DNI), de autoria do Poder Executivo, apresenta, em sua
exposição de motivos 91, a antiga necessidade do brasileiro de possuir um documento
de abrangência nacional de identificação que permitisse seu relacionamento único,
simples e seguro nos espaços privados e públicos.
A unificação de dados de identificação da ICN e do DNI tem por justificativa não
apenas a necessidade do cidadão de se identificar perante diversos órgãos e
entidades de seu relacionamento para diversos fins, mas, principalmente, em virtude
da existência de múltiplas formas de identificação dos cidadãos brasileiros (RG, CPF,
título de eleitor, número de passaporte, PIS, registros funcionais e muitos outros
números e códigos para identificação civil). As variadas formas de individualização
para com diferentes estruturas de um mesmo Poder exigem grande esforço por
parte dos usuários dos serviços públicos, sem que resultem em benefícios efetivos
para o Estado ou para o cidadão.
Em decorrência de sua relevância, e tendo tramitado em regime de urgência na
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei foi amplamente analisado por uma Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1775, de 2015, do Poder
Executivo, cujo relator designado foi o Deputado Julio Lopes (RJ). Durante a análise
foram realizadas inúmeras consultas públicas e seminários que versaram sobre a
matéria, e foram apresentadas emendas ao projeto original. Em sua versão final, o
Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados na forma de seu substitutivo
90

Op cit.
Guilherme Afif Domingos - Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e
José Eduardo Martins Cardozo - Ministro de Estado da Justiça, ambos Ministros à época.

91

69

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

com as emendas apresentadas, e encaminhado para análise do Senado Federal em
21 de fevereiro de 2017.
No Senado Federal, o Projeto de Lei ganhou nova numeração (PLC 19/2017) e
foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria do Senador
Antonio Anastasia, que apresentou voto favorável ao projeto. Aos 11 de abril de 2017,
o PLC foi analisado pelo plenário do Senado Federal, tendo sido aprovado com
emenda e remetido à sanção presidencial em 20 de abril de 2017. Por fim, aos 11 de
maio de 2017, o PL foi sancionado com veto parcial ao texto, tendo sido publicado no
Diário Oficial da União, em sua versão transformada em norma jurídica, aos 12 de
maio de 2017.
A leitura da Lei de nº 13.444/2017 denota um grande engajamento do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) na constituição e na gestão da base de dados da ICN, o que
se justifica por sua iniciativa em coletar e tratar os dados biométricos dos eleitores do
país nos últimos anos. O TSE, por meio das resoluções TSE n° 23.335/2011 e
23.366/2011, passou a compor a base biométrica dos eleitores para que fosse
possível confirmar a identidade dos cidadãos no momento da votação, atribuindo
maior segurança ao processo eleitoral.
Neste sentido, diante de todos os esforços já dispendidos pelo TSE, a Lei
institui uma base que tende a aproveitar todos os dados já coletados por este Tribunal,
associando-a, ainda, aos dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações de
Registro Civil (SIRC), resultando, desta somatória, uma única identidade nacional dos
cidadãos, denominada Documento Nacional de Identidade (DNI).
Portanto, a partir da base de dados da ICN serão emitidos documentos
nacionais de identidade (DNI) com fé pública e validade em todo o território nacional,
fazendo prova de todos os dados nele incluídos, dispensando a apresentação dos
documentos que lhe deram origem ou que nele tenham sido mencionados. Logo, para
a sua emissão, arrolados todos os documentos e números de identificação do cidadão
em diversas esferas, o DNI os reunirá em um único documento, dispensando a
apresentação de todos os demais, permitindo a identificação simplificada do cidadão
brasileiro.
Assim, sendo a ICN e o DNI sistema e documento, respectivamente, que visam
a dar dinamismo à identificação civil nacional, instituídos por Lei Federal vigente desde
sua data de publicação, inseridos no contexto do Brasil Eficiente por possuírem o
mesmo objetivo (eficiência), faz-se importante que os membros do Congresso
Nacional acompanhem a implementação de todas as medidas necessárias para o
funcionamento desta estrutura, inclusive integrando o colegiado responsável por sua
normatização. Ademais, os representantes do Poder Legislativo no Brasil Eficiente
(Conselho e Comitê) deverão assegurar, também, a incorporação desta nova
modalidade de identificação nas estruturas de todos os órgãos da Administração
Pública Federal, individualmente em cada órgão e em sua coletividade, por meio das

70

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

bases de integração de informações do Governo Federal.
Portanto, podemos dizer que a ICN consiste em um aprimoramento dos
serviços públicos de identificação dos cidadãos, reduzindo, por conseguinte, o número
de tentativas de fraudes em documentos de identificação civil, já que está intimamente
atrelada ao relacionamento pessoal entre usuário e Governo, sem prejuízo de sua
utilização para as formas de interação dos serviços públicos e privados prestados por
meios eletrônicos.

2.1.

Comitê Gestor da ICN

Conforme Portaria nº 714 do TSE, de 28 de setembro de 2017, tornou-se
pública a composição do Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional, responsável
por editar os padrões e as normas de composição da base da ICN e da emissão do
DNI. O colegiado responsável pela gestão da ICN deverá ser composto por 3 (três)
representantes do Poder Executivo federal; 3 (três) representantes do Tribunal
Superior Eleitoral; 1 (um) representante da Câmara dos Deputados; 1 (um)
representante do Senado Federal; e 1 (um) representante do Conselho Nacional de
Justiça.
Porém, em 19 de outubro de 2017 foi publicada a Portaria nº 772 do TSE,
alterando a composição do Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional, instituído
pela Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017, divulgado na Portaria TSE nº 714/2017 92.
Ademais, além desta alteração, registra-se o advento da MP nº 870/2019, que
estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos
Ministérios, influenciando na composição do Comitê de modo a contemplar o Ministério
da Economia (em substituição ao Ministério da Fazenda e do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão) e eventualmente outros que venham a ser incorporados.
Desta forma, Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional é composto pelos
seguintes representantes, conforme atualizações:
Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional (ICN)
Nome do Órgão

Membro Titular

1

Ministério da Economia

Paulo Guedes

2

Casa Civil da Presidência da República

Onyx Lorenzoni

3

Tribunal Superior Eleitoral - TSE

Ana Lúcia de Andrade Aguiar

92

Disponível em < http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/prt/2017/PO-PRT07142017.pdf> Acesso em 20 de
abr/2018.
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4

Tribunal Superior Eleitoral - TSE

Giuseppe Dutra Janino

5

Tribunal Superior Eleitoral - TSE

Tarcísio Vieira de Carvalho Neto

6

Câmara dos Deputados

Julio Lopes (PP-RJ)

7

Senado

Dário Berger (MDB-SC)

8

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Maria Tereza Uille Gomes

Tabela 8 – Membros do Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional (ICN)

Há de se registrar que, após publicação oficial da composição do Comitê Gestor
da ICN, o TSE, a quem competirá a coordenação do colegiado em alternância com o
Poder Executivo Federal, editou a Portaria nº 630, de 25 de agosto de 2017, que criou
o grupo de trabalho para a implantação das atividades de Identificação Civil Nacional
no âmbito da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. A referida Portaria
estrutura a realização dos estudos para fins de implementação da ICN no âmbito do
TSE que deverão perdurar até fevereiro de 2018, sob coordenação de Giuseppe Dutra
Janino, Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal.
A Resolução que disciplina as atribuições do Comitê prevê uma reunião mensal
dos integrantes e a divulgação de um relatório semestral das atividades, sendo que as
decisões tomadas passam a ter caráter normativo. Tem a importante tarefa de definir e
sugerir para o TSE os padrões biométricos que serão utilizados, de forma que este
mesmo possa votá-los em seu Plenário. Uma das decisões já aprovadas prevê que o
número de inscrição no cadastro de pessoas físicas seja um número de uso público da
Identificação Civil Nacional (ICN). Pela legislação aprovada em maio de 2018, o
Tribunal Superior Eleitoral será a autoridade identificadora do cidadão brasileiro e
certificadora para os outros órgãos. O projeto que previa a criação da ICN foi
encaminhado pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional em junho de 2015,
durante a gestão do Ministro Dias Toffoli na presidência do TSE.
A ICN foi criada para ser utilizada como um documento único do cidadão
brasileiro, além de ser válida para todos órgãos e entidades governamentais, bem
como do setor privado. Será usada a impressão digital do eleitor para se criar um
documento único, onde as informações serão armazenadas e geridas pelo TSE, que
se compromete com a atualização e proteção dos dados, sendo este documento válido
em todo o território nacional.

2.2.

Resoluções do Comitê Gestor da ICN

O Comitê Gestor tem a importante tarefa de definir e sugerir para o TSE os
padrões biométricos que serão utilizados para a base de dados da ICN, de forma que
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este mesmo tribunal possa votá-los em seu Plenário, sendo que as decisões tomadas
passam a ter caráter normativo.
As resoluções da Identificação Civil Nacional (ICN) são oriundas das reuniões de
seu Comitê Gestor, conforme convencionado pelo artigo 5º, § 2º, inciso III da Lei
13.444/2017, em que dita que este referido Comitê deve recomendar regra de formação
do número da ICN, padrão e documentos necessários para a expedição do DNI
(Documento Nacional de Identidade), parâmetros técnicos e econômico-financeiros da
prestação do serviço de conferência de dados que envolvam a biometria, bem como as
diretrizes para a administração do Fundo da ICN (FICN) e para a gestão de seus
recursos.
Abaixo estão expostos pontos marcantes das Resoluções aferidas pelo Comitê
Gestor:

93

•

Resolução nº 1, de 24 de outubro de 2017: A Resolução nº 1/2017 93, publicada
na edição 214 do dia 06/11/2017, no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), aprova o
Regimento Interno do Comitê Gestor da ICN, criado pela Lei nº 13.444/2017.
Segundo o regimento, o Comitê é integrado por representantes do Poder
Executivo Federal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os
trabalhos serão supervisionados pelo presidente do TSE ou seu representante.
Segundo o artigo 4º da Resolução nº 1, o Comitê se reunirá ordinariamente, uma
vez por mês, ou extraordinariamente mediante convocação de seu coordenador,
que o presidirá. As deliberações do Comitê também poderão ser feitas por meio
das redes sociais, sendo que as suas decisões terão caráter normativo.
Semestralmente, o Comitê divulgará um relatório de suas atividades;

•

Resolução nº 2, de 24 de outubro de 2017: A Resolução nº 2/2017 94, publicada
na edição 214 do dia 06/11/2017, no Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
recomenda que o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
seja o número de uso público da ICN. A norma recomenda ainda que seja
adotado um número interno da ICN para controle de unicidade, que será
vinculado a um registro biométrico individualizado e a um CPF;

•

Resolução nº 3, de 24 de outubro de 2017: A Resolução nº 3/2017 95, publicada
na edição 214 do dia 06/11/2017, no Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
recomenda o padrão biométrico a ser adotado para a ICN. Também orienta a

Disponível em < http://sintse.tse.jus.br/documentos/2017/Nov/6/resolucao-no-1-de-24-de-outubro-de2017-aprova-o-regimento-interno-do-comite-gestor-da-identificacao-civil-nacional>. Acesso em 20 de
abr/2018.
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Disponível em < http://sintse.tse.jus.br/documentos/2017/Nov/6/resolucao-no-2-de-24-de-outubro-de2017-recomenda-sobre-o-numero-da-identificacao-civil-nacional>. Acesso em 20 de abr/2018.
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Disponível em < http://sintse.tse.jus.br/documentos/2017/Nov/6/resolucao-no-3-de-24-de-outubro-de2017-recomenda-o-padrao-biometrico-da-identificacao-civil-nacional-e-orienta-a-implementacao-dainteroperabilidade-entre-sistemas>. Acesso em 20 de abr/2018.
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implementação da interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos que deverão
acessar a Base de Dados da ICN.

Todas estas atribuições, expressas por meio de resoluções, devem ter como
objetivo orientar a implementação da interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos
do Poder Executivo Federal e da Justiça Eleitoral, de forma que, após devidamente
votadas em Plenário, possam ser vinculadas ao arcabouço jurídico vigente.

2.3.

DNI: requisito para a emissão de Carteira de Identidade

A Carteira de Identidade (ou RG – Registro Geral) é um documento emitido para
cidadãos nascidos e registrados no Brasil e, inclusive, para os nascidos no exterior que
sejam filhos de brasileiros. Serve para confirmar a identidade da pessoa e possibilita
que o cidadão faça a solicitação de outros documentos ao longo de suas atividades
civis.
Nesse sentido, a atuação da base de dados da ICN no cenário da Carteira de
Identidade se dá por via do DNI e do compartilhamento de dados entre os órgãos de
identificação e o TSE, como ilustra o Decreto nº 9.278, de 5 de fevereiro de 2018 (o
qual dispõe sobre a emissão da Carteira de Identidade), em seu art. 7º:
Na expedição da Carteira de Identidade será realizada a validação biométrica
com a Base de Dados da ICN para aferir a conformidade com o Documento
Nacional de Identificação - DNI.
Parágrafo único. O disposto no caput e no inciso I do § 1º do art. 8º está
condicionado à existência de compartilhamento de dados entre o órgão de
identificação e o Tribunal Superior Eleitoral.

O Decreto nº 9.278, de 5 de fevereiro de 2018 96, que regulamenta a Lei nº 7.116,
de 29 de agosto de 1983 - a qual dita os procedimentos e requisitos para a emissão de
Carteira de Identidade - agora é o Decreto a ser aplicado para assegurar a validade
nacional às Carteiras de Identidade e regular sua expedição, tanto por órgãos de
identificação dos Estados quanto do Distrito Federal.
Apesar de trazer nova regulamentação, o Decreto continua mantendo a fé
pública, a gratuidade para a emissão e a validade jurídica da mesma em todo o território
brasileiro, além dos documentos naturalmente exigidos para a emissão, como certidão
de nascimento ou casamento.

96

Publicação
em
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Disponível
em
<
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/02/2018&jornal=515&pagina=3&totalAr
quivos=114>. Acesso em 20 de abr/2018.
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Da mesma forma, como exposto acima, a presença do DNI na Carteira de
Identidade já é uma realidade. Vê-se que a inclusão do número do DNI na Carteira de
Identidade por pessoas que ainda não o possuem poderá ser feita mediante
requerimento (art. 8º), e estará condicionada apenas à conexão de dados entre o órgão
de identificação e o TSE, de forma a viabilizar o aproveitamento e a interoperabilidade
dos dados coletados entre os diferentes órgãos.
Já para a emissão de primeira via da Carteira de Identidade será possível obter o
DNI pela Justiça Eleitoral, pelos institutos de identificação civil dos Estados e do Distrito
Federal, com certificação da Justiça Eleitoral ou por outros órgãos, mediante delegação
do Tribunal Superior Eleitoral, bem como certificação da Justiça Eleitoral.
Assim, tendo em vista a Lei nº 13.444/2017, o DNI poderá inclusive substituir o
título de eleitor, observada a legislação do alistamento eleitoral, na forma
regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que é prerrogativa deste
mesmo tribunal manter a base de dados da ICN atualizada, bem como dotar as
providências necessárias para assegurar a integridade, disponibilidade, autenticidade e
confidencialidade de seu conteúdo e a interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos
governamentais.
A presença do DNI no cenário brasileiro já é tão palpável que o legislador
estabeleceu que a validade do documento emitido deverá atender aos requisitos de
biometria e fotografia previstos para o DNI (art. 10 da referida Lei), bem como o prazo
(vacatio legis) de dois anos para a adaptação a esta conjuntura, como previsto no art.
10 da Lei nº 13.444/2017.
Por fim, a ICN é um importante instrumento para atribuir mais segurança e
agilidade à concretização de políticas públicas, bem como para evitar fraudes,
simplificar o atendimento ao público e diminuir a burocracia no Estado brasileiro.
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CAPÍTULO 3 – INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICPBRASIL: O TERCEIRO PILAR
A partir do narrado tem-se que existem múltiplos cadastros dos cidadãos e que a
ICN é a forma de identificação que pretende reunir as múltiplas identificações para
facilitar e desburocratizar o atendimento e o dia-a-dia do cidadão. Eis que a
identificação em meio físico, por quaisquer destes documentos, não é suficiente para
garantir a segurança dos cidadãos no meio eletrônico, meio que suporta um grande
volume de transações na atualidade.
O dinamismo do relacionamento interpessoal da sociedade na chamada Era da
Informação clama por objetividade, celeridade e segurança jurídica. Isto é, no contexto
de uma sociedade que transaciona em meio eletrônico, é preciso garantir que todas as
formas de manifestação de vontade realizadas nesta plataforma tenham atributos de
segurança e de autenticidade, assim como também seriam exigidas em meio físico.
Para isso, é imprescindível o uso de identidades que atendam a um conjunto mínimo de
requisitos de segurança para corretamente identificar o cidadão e inequivocamente
reconhecer seus desejos.
A administração pública deve obedecer aos princípios estabelecidos na Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que arrola, entre outros, os princípios da segurança
jurídica e da eficiência (além de todos os demais preceitos constitucionais). A
segurança dos atos realizados em meio eletrônico, até meados dos anos 2000, não
possuía expresso respaldo legal e muito dependia da boa-fé das partes que se
relacionavam à distância. Sempre foi um grande desafio garantir que as partes que se
relacionam por meios remotos sejam realmente quem dizem ser no que concerne,
principalmente, à assunção de direitos e obrigações (e a garantia de execução do que
fora acordado, além da garantia de autenticidade). Por este motivo, em 2000 foi editado
o Decreto nº 3.587, de 5 de setembro, com o objetivo atribuir segurança às transações
eletrônicas a troca de informações sensíveis e classificadas mediante criptografia na
esfera da Administração Pública Federal.
Eis que, a necessidade de se garantir segurança às transações eletrônicas não
poderia se limitar apenas ao âmbito da Administração Pública Federal, especialmente
no início de um século marcado pelas transformações promovidas pela Internet, que
favorecem o relacionamento remoto e instantâneo. Sob esta prerrogativa, que denotam
a urgência e relevância do assunto, o Presidente da República editou a Medida
Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, reeditada posteriormente, MP nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001, com o objetivo de “garantir a autenticidade, a integridade e a
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das
aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de
transações eletrônicas seguras” (MP nº 2.200-2/2001, art. 1º).
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A partir deste ato legal, ainda vigente e com status de lei federal em decorrência
da edição da Emenda Constitucional nº 32/2001 97, todas as transações eletrônicas e
documentos públicos e particulares realizados mediante aposição de certificação digital,
nos padrões editados pela ICP-Brasil, carregam atributos de autenticidade, integridade
e validade jurídica. Sob este prisma e, principalmente, em atendimento ao dever público
de se garantir a segurança jurídica aos serviços prestados, a utilização desta tecnologia
para a prestação de serviços e para a interação entre cidadão e governo torna-se
impositiva melhorando significativamente a eficiência das transações eletrônicas
realizadas no âmbito público ou privado.
A característica hierarquizada desta estrutura, onde no topo está a Autoridade
Certificadora Raiz (que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, autarquia
federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República), permite que todos os
certificados digitais emitidos extraiam validade no certificado auto assinado pela própria
AC RAIZ. Desta forma, garante-se que todos os certificados desta cadeia sigam os
rigorosos e homogêneos critérios de emissão, auditagem e fiscalização, justificando seu
atributo de presunção relativa de autoria, integridade e validade jurídica.
A maciça utilização das tecnologias da informação e comunicação tem
modificado o rito de muitas atividades da sociedade moderna. Entre as mudanças está
a substituição do documento papel pelo documento eletrônico. Cada vez mais, e onde
possível, documentos que eram anteriormente suportados somente em papel, passam
a ser existir apenas em meio eletrônico. Em consequência dessa substituição, esperase que os documentos eletrônicos possuam as mesmas boas propriedades existentes
nos documentos em papel. Duas têm sido as principais áreas de estudo em relação às
propriedades desejadas dos documentos eletrônicos. A primeira delas está relacionada
a interface com o homem, ou seja, como fazer com que o documento eletrônico seja
facilmente lido e entendido. A segunda, tão importante quando a primeira, diz respeito
ao conjunto de propriedades relacionadas à segurança do documento e seu teor. Entre
essas propriedades está a garantia de autenticidade e de integridade dos documentos
eletrônicos.
Autenticação é o processo ou ação de provar ou mostrar ser verdadeiro, genuíno
ou válido. Em sistemas de informação e comunicação é o processo ou ação de verificar
a identidade de um usuário ou processo. No caso de documentos eletrônicos é poder
afirmar que o documento e suas assinaturas são válidas, ou seja, autênticas.
A tecnologia que permite estabelecer essas propriedades de segurança aos
documentos eletrônicos é a criptografia. Existem muitos algoritmos criptográficos que
podem ser utilizados para garantir a integridade e a autenticidade dessa nova forma de
documento. Entre os algoritmos existentes há aqueles desenvolvidos no final da década
de 1970, que são conhecidos como criptografia de chaves públicas. Tais algoritmos
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A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 permanece válida por ter sido editada antes da Emenda á
Constituição nº 32/2001 e seu projeto de conversão em lei é o de nº 7.316/2002, em trâmite na Câmara
dos Deputados.
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definem um par de senhas (em computação conhecidas como chaves criptográficas)
para cada usuário. Essas senhas são diferentes, mas matematicamente relacionadas.
O par de senhas é escolhido (gerado) pelo usuário. Uma das senhas é mantida
secreta e a outra é tornada pública. A senha secreta é conhecida como "chave privada"
e a senha pública é conhecida como "chave pública". No entanto, a gestão do ciclo de
vida dessas chaves, principalmente em ambientes de larga escala, não é tarefa simples
de se realizar e equacionar.
A chave privada é utilizada pelo usuário para assinar documentos eletrônicos tal
como ocorre com a aposição de uma assinatura manuscrita em um documento em
papel. A chave pública, por sua, é utilizada tanto para verificar a integridade do
documento eletrônico, quanto para saber se o documento é autêntico e quem foi ou
quem foram os seus signatários.
A assinatura digital consiste, tipicamente, de três algoritmos:
● Algoritmo de geração de chaves privadas e as correspondentes chaves
públicas;
● Algoritmo de assinatura, que dado um documento e uma chave privada,
produz uma assinatura;
● Algoritmo de verificação de assinatura que, dado um documento, uma
chave pública e a assinatura, aceita ou refuta a autenticidade do
documento.
Para viabilizar o uso em larga escala dessa tecnologia, é preciso do suporte de
uma infraestrutura. De forma a entender melhor essa necessidade, iremos fazer uma
analogia com a infraestrutura de telecomunicações. Tal infraestrutura permite que as
pessoas utilizem telefones e celulares de forma muito simples. A infraestrutura esconde,
por exemplo, a enorme complexidade de protocolos, meios de comunicação, sistemas e
equipamentos que são necessários para se realizar uma chamada telefônica. As
pessoas simplesmente usam seus equipamentos de comunicação sem se dar conta, e
muitas vezes, sem saber os detalhes, de todos os complexos protocolos e sistemas que
são utilizados para viabilizar a sua comunicação.
A infraestrutura necessária para viabilizar o uso de chaves criptográficas e assim,
fornecer aos usuários, os insumos necessários para que seja possível assinar e
verificar a assinatura de documentos eletrônicos é conhecida como infraestrutura de
chaves públicas.
O coração de uma infraestrutura de chaves públicas é o certificado digital. O
certificado digital é, ele mesmo, um documento eletrônico, utilizado na infraestrutura,
para divulgar eficientemente e com segurança, as chaves públicas das pessoas. O
certificado pode ser visto como uma identidade digital. Ele contém todos os atributos
necessários à inequívoca identificação do seu titular (usuário). É bom frisar que o
certificado digital somente contém dados de identificação das pessoas e suas
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respectivas chaves públicas. Não contém, no entanto, a chave privada. Essa é mantida
separadamente, em um meio seguro de armazenamento – smartcard ou token - sendo
de conhecimento e à disposição única e exclusiva do seu titular.
Cabe ao titular do certificado digital, diretamente em sua estação de trabalho,
produzir a assinatura digital e anexá-la ao documento eletrônico. Essa assinatura pode
ser verificada por qualquer pessoa. Para tal, o verificador da assinatura, busca no
certificado digital a chave pública do signatário, e assim procede a verificação da
integridade e autenticidade do documento eletrônico.
O certificado digital e sua respectiva chave privada, devem ser associadas ao
seu titular. É preciso meios rigorosos que garantam que um certificado digital é de uma
determinada pessoa (o titular do certificado), e que a chave privada seja de controle
único e exclusivo do seu titular. Além disso, deve ser possível comprovar, com
evidências, diante de uma disputa, que um determinado certificado foi gerado na
presença e entregue aos cuidados do seu titular, especialmente porque a emissão de
um certificado depende de sua identificação presencial em uma entidade credenciada
pela Infraestrutura para realizar as atividades de reconhecimento e cadastro dos
usuários finais, as Autoridades de Registro (MP nº 2.200-2/2001, art. 7º). Somente
dessa forma, aliando uma robusta infraestrutura com o comprometimento do titular para
a proteção e uso consciente de seu certificado digital, torna-se possível confiar no seu
uso tanto para fins de autenticação quanto para a assinatura de documentos
eletrônicos.
A composição da ICP-Brasil
Nos anos 1980, a International Telecommunication Union (ITU), decidiu construir
um enorme diretório, denominado de X.500, que tinha como finalidade registrar dados
das pessoas e equipamentos, de forma a facilitar sua identificação. Tal esforço
culminou com uma proposta de representação dos certificados digitais, conhecida como
X.509. Esse é o formato adotado atualmente para a representação de certificados
digitais de identidades e de atributos.
No final dos anos 1990, a Comissão das Nações Unidas para o Comércio
Internacional (UNCITRAL) emitiu um documento solicitando que os países de todo o
mundo adotem a assinatura eletrônica como forma de aumentar a confiança dos
documentos que regem o comércio entre as nações. Esse documento foi denominado
de "Lei Modelo de Assinaturas Eletrônicas (MLES)". A MLES visa possibilitar e facilitar o
uso de assinaturas eletrônicas, estabelecendo critérios de confiabilidade técnica para a
equivalência entre assinaturas eletrônicas e manuscritas. Assim, a MLES pode ajudar
as nações a estabelecer um marco regulatório, harmonizado e justo para abordar de
forma eficaz o tratamento jurídico das assinaturas eletrônicas e dar segurança ao seu
uso.
A existência de várias e diversas técnicas de autenticação eletrônica como
substitutos para assinaturas manuscritas e outros procedimentos tradicionais de
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autenticação sugeriu a necessidade de uma estrutura legal específica para reduzir a
incerteza quanto ao efeito legal que pode resultar do uso de meios eletrônicos. Em
resposta a essas necessidades, o MLES baseia-se no princípio fundamental no que diz
respeito ao cumprimento da função de assinatura em um ambiente eletrônico seguindo
uma abordagem neutra em tecnologia, que evita o uso de qualquer técnica ou processo
específico. Isso significa, na prática, que o marco regulatório dos países pode
reconhecer assinaturas digitais baseadas em criptografia, como a infraestrutura de
chaves públicas (ICP).
Entre os serviços que uma infraestrutura de chaves públicas deve prover, estão
aqueles que permitem associar, de forma inequívoca, um certificado ao seu titular.
Uma infraestrutura de chaves públicas é um conjunto de processos,
equipamentos, sistemas computacionais e ambientes seguros que tem a missão de
emitir certificados digitais confiáveis, mantendo-os válidos por um determinado período
previamente estabelecido. Se por alguma razão, qualquer atributo de um certificado
digital deixar de ser válido, a infraestrutura deve prover meios para que todos saibam
que aquele certificado deixou de ser válido e, portanto, não deve ser mais utilizado para
assinar documentos eletrônicos.
Não é simples criar uma infraestrutura de chaves públicas, robusta, estável e
segura, para ser utilizada pelos cidadãos de um país.
Após a consolidação dos padrões internacionais de certificação digital, países de
todo o mundo começaram a criar suas infraestruturas de chaves públicas e o respectivo
marco regulatório. Em 2001 foi a vez do Brasil. Nesse ano foi criada a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) através da Medida Provisória 2.200-2. A Medida
Provisória criou um Comitê Gestor (CG) para essa infraestrutura, com representantes
do Governo e da Sociedade Civil, e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
(ITI) responsável por implementar a Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz) e criar e
fiscalizar as Autoridades Certificadoras subordinadas. Autoridades certificadoras
subordinadas são aquelas criadas na cadeia de certificação da AC Raiz. Somente as
autoridades certificadoras subordinadas e finais podem emitir certificados digitais para
os cidadãos.
Dessa forma, os atos oriundos do uso de certificados digitais emitidos por uma
AC integrante da ICP-Brasil são providos de validade jurídica. Assim, documentos
eletrônicos assinados com certificados digitais ICP-Brasil têm a mesma validade que o
mesmo documento em papel assinado de próprio punho, com firma reconhecida por um
notário.
A Figura 6 ilustra os principais componentes da ICP-Brasil.
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AC Raiz

AC Credenciada

PSBio

PSC

AR

PSS

ACT

Titular do Certificado e
Assinante
Figura 6 – Arquitetura da ICP-Brasil

A AC Raiz é a autoridade máxima na ICP-Brasil. Seus certificados são autoassinados e devem ser de confiança de todos os sistemas e aplicações em que
certificados emitidos pelos ACs finais são utilizados.
A AC credenciada é a autoridade certificadora que emite certificados digitais aos
usuários finais. É de sua responsabilidade, com o apoio da Autoridade de Registro
(AR), a correta emissão dos certificados dos titulares. Cabe a AR verificar,
presencialmente, a identidade do requerente do certificado e obter e registrar todas as
evidências que vinculam o certificado ao seu titular. Isso é feito com a ajuda dos
Prestadores de Serviços Biométricos (PSBio). Tanto a AC quanto a AR faz uso dos
serviços do PSBio.
Prestadores de Serviço de Suporte (PSS) são responsáveis por manter os
sistemas computacionais que implementam os serviços das ACs e das ARs.
As Autoridades de Carimbo do Tempo (ACT) são responsáveis pela âncora
temporal de toda a infraestrutura. Uma ACT emite os chamados Carimbos do Tempo,
que são utilizados para provar que um dado documento eletrônico já existia em um
determinado instante de tempo no passado. Carimbos do tempo são imprescindíveis na
infraestrutura para garantir que as assinaturas dos documentos eletrônicos continuam a
ser válidas, mesmo se o certificado for revogado, ou seja, deixar de ser válido. Também

81

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

são importantes para a preservação em longo prazo da integridade e autenticidade dos
documentos eletrônicos.
Recentemente, foram criados os Prestadores de Serviço de Confiança (PSC),
que entre outros serviços, permitem que os titulares mantenham suas chaves privadas
armazenadas em mídias criptográficas de alta complexidade (HSMs) de propriedade de
terceiros, também denominada ‘nuvem’. Em tese, o armazenamento da chave privada
em mídia de terceiro (nuvem) que não precise ficar e estar na posse do seu titular
tornaria seu uso mais simplificado, se as aplicações permitirem tal integração,
justamente pela desnecessidade de carregar a mídia criptográfica consigo. Contudo,
neste ponto frise-se que a doutrina internacional recomenda fortemente que as chaves
privadas sempre fiquem sob guarda, custódia e controle absolutos de seu titular, como
maior forma de garantir sua inviolabilidade e controle do uso. Neste mesmo sentido
pugna a Medida Provisória n 2.200-2/2001, que dispõe que a chave privada deve ser de
conhecimento, controle e uso exclusivos de seu titular.

3.1.

Comitê Gestor da ICP-Brasil

O Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (CG ICP-Brasil),
instituído pela Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e regulamentado
pelo Decreto no. 6.605, de 14 de outubro de 2008, exerce a função de autoridade
gestora de políticas da referida Infraestrutura, e está vinculado à Casa Civil da
Presidência da República.
De acordo com a Resolução nº 137 de 08 de março de 2018, que aprova o
Regimento Interno do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(CG ICP-Brasil), compete ao referido comitê (art. 5º):
“I - coordenar o funcionamento da ICP-Brasil;
II - estabelecer a política, os critérios e as normas técnicas para o
credenciamento das Autoridades Certificadoras - AC, Autoridades de Registro AR, Autoridades de Carimbo de Tempo - ACT e demais prestadores de serviço
de suporte e entidades integrantes da ICP-Brasil, em todos os níveis da cadeia
de certificação;
III - estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz;
IV - auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço de suporte;
V - estabelecer e aprovar diretrizes e normas técnicas para a formulação de
políticas de certificado (regras operacionais), definir níveis da cadeia de
certificação, credenciar e autorizar o funcionamento das AC, das AR, das ACT e
demais prestadores de serviço de suporte e entidades integrantes da ICPBrasil, bem como autorizar a AC Raiz a emitir seus certificados;
VI - identificar e avaliar as políticas de infraestruturas de certificação externas,
negociar acordos de certificação bilateral, de certificação cruzada, regras de
interoperabilidade e outras formas de cooperação internacional, certificar,
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quando for o caso, sua compatibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto
em tratados, acordos ou atos internacionais;
VII - aprovar as normas para homologação de sistemas e equipamentos de
certificação digital no âmbito da ICP-Brasil;
VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabelecidas
para a ICP-Brasil, de modo a garantir sua compatibilidade e promover a
atualização tecnológica do sistema e a sua conformidade com as políticas de
segurança; e
IX - aprovar seu regimento interno e posteriores emendas.

Com o advento do Decreto nº 9.738, de 26 de março de 2019, que altera a
composição do Comitê Gestor da ICP-Brasil, temos a transferência da vaga do extinto
Ministério da Fazenda para o Ministério da Economia, da vaga do extinto Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para a Secretaria de Governo da
Presidência da República e da vaga do extinto Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão para o Ministério das Relações Exteriores; ainda no tocante do Decreto nº
9.738/2019, há a atualização da nomenclatura do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações e do Ministério de Justiça e Segurança Pública. A
composição original do Comitê Gestor foi designada de acordo com o Decreto nº 30, de
abril de 2019, da Casa Civil, exposta na tabela a seguir 99:

Comitê Gestor ICP-Brasil
Nome Do Órgão

1

2

Casa Civil (Coordenador
Titular do Comitê Gestor
da ICP-Brasil)
Gabinete de Segurança
Institucional da
Presidência da República

Membro Titular

Membro Suplente

Fernando Wandscheer De
Moura Alves

Orlando Oliveira Dos
Santos

José Garcia Da Luz

Alcimar Sanches Rangel

3

Secretaria de Governo da
Presidência da República

Rodrigo De Paula Chiari

Vinícius Dantas
Damasceno De Araújo

4

Ministério da Economia

Luis Felipe Salin Monteiro

Ciro Pitangueira de Avelino

5

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Otavio Viegas Caixeta

Sergio Antonio Garcia
Alves Júnior

99

Disponível em <
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=604&pagina=1&data=30/04/2019>. Acesso em
08 de mai/2019.
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6

Ministério das Relações
Exteriores

Luciana Rocha Mancini

Alexandre Scudiere
Fontenelle

7

Ministério de Justiça e
Segurança Pública

Leonardo Garcia Greco

Thiago de Aquino Lima

8

ANCD

Júlio César Rogério
Cosentino

Marcio Nunes da Silva

9

Camara-e.net

Ubiratan Pereira Guimarães

Patrícia Macedo de Paiva

Marcelo Lemgruber

Bruno Linhares Gomes
Soares

Gianni Moreira Leitão

Armando Vergílio dos
Santos Júnior

Salvador Medeiros Ferrer

Fausto Portella Leite

10

11

12

AARB - Associação das
Autoridades de Registro
do Brasil
CNC – Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
FEBRABAN - Federação
Brasileira de Bancos

Tabela 9 – Membros do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil

Vale registrar que, ao contrário dos cargos referentes aos Ministérios, os
membros representantes da sociedade civil permanecem sem alterações desde 2018,
tendo em vista que novas publicações designatórias ainda não foram publicadas em
Diário Oficial da União.
3.1.1. Comissão Técnica Executiva (COTEC) do Comitê Gestor da ICP-Brasil

A Comissão Técnica Executiva (COTEC) é um fórum técnico que oferece
subsídios para a tomada de decisões por parte do Comitê Gestor sobre os temas
ligados ao setor de certificação digital. Participam da COTEC representantes de todos
os órgãos e entidades que têm cadeira no Comitê Gestor da ICP-Brasil.
De acordo com a Resolução nº 137 de 08 de março de 2018, que aprova o
Regimento Interno do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(CG ICP-Brasil), compete à COTEC:
“I - manifestar-se previamente sobre matérias de natureza técnica a serem
apreciadas e decididas pelo CG ICP-Brasil, quando solicitado pelo Plenário,
pelo Coordenador ou pelo Secretário Executivo;
II - preparar e encaminhar previamente aos membros do CG ICP-Brasil
expediente contendo o posicionamento técnico dos órgãos e das entidades
relacionados com as matérias que lhe forem submetidas; e
III - cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas por delegação do CG
ICP-Brasil”.
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Os membros da comissão, conforme de 3 de agosto de 2017 100 do Diário Oficial
da União, foram nomeados de acordo com a tabela abaixo. Ademais, vale registrar que,
mediante a Medida Provisória nº 870/2019 e com o advento do Decreto nº 9.738, de 26
de março de 2019, houveram alterações ministeriais contemplando o antigo Ministério
da Justiça e Cidadania (atual Ministério da Justiça e Segurança Pública) e os
Ministérios da Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (atual Ministério da
Economia). Dessa forma, por ora, temos a seguinte composição:
COTEC ICP-BRASIL
Nome do Órgão

Membro Titular

Membro Suplente

1

Casa Civil

Nelson do Vale Oliveira

Paulo Marcio Barbosa
Fontes

2

Ministério da Economia

-

-

3

Ministério das Relações
Exteriores

Erlan Pereira Mesquita

Lucio Flavio Lima Chagas

4

Ministério de Justiça e
Segurança Pública

-

-

5

Secretaria de Governo da
Presidência da República

-

-

6

Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação

Sergio Antonio Garcia Alves
Junior

Edson Kowask

7

GSI/PR - Gabinete de
Segurança Institucional

Rossana Cavaline Braga
Pinheiro

Democlydes Divino Pereira
de Carvalho

8

ANCD

Reinaldo Borges

Luiz Carlos Zancanella
Junior

9

Camara-e.net

Leidi Priscila Figueiredo

João Paulo Foini

Paulo Milet Roque

Antônio Carlos Pessoa
Caldas Correia

Gabriell Campos De Assumpção
Pinheiro

Alexandre Milanese Camillo

Vinícius Ghibu Rogerio

Fausto Portella

10

11

12

AARB - Associação das
Autoridades de Registro do
Brasil
CNC – Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
FEBRABAN - Federação
Brasileira de Bancos

Tabela 10 – Membros da Comissão Técnica Executiva – COTEC – da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP-Brasil

100

Disponível
em
<
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/08/2017&jornal=2&pagina=3&totalArqui
vos=56>. Acesso em 20 de abr/2018.
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Vale registrar que os cargos em brancos são referentes aos cargos que ainda
não tiveram suas designações publicadas em 2019. Quanto aos membros
representantes da sociedade civil, não houveram alterações desde 2018, tendo em
vista que novas publicações designatórias ainda não foram publicadas em Diário Oficial
da União.
3.1.2. Resoluções do Comitê Gestor da ICP-Brasil
Todas as deliberações do CG ICP-Brasil serão aprovadas por meio de
resoluções, conforme artigo 16º, parágrafo único do Regimento Interno do Comitê
Gestor da ICP Brasil. Abaixo seguem elencadas as principais últimas Resoluções
editadas pelo colegiado [as demais estão disponíveis no sítio eletrônico do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação (http://www.iti.gov.br/)]:

101

I.

Resolução nº 121, de 06 de julho de 2017: A Resolução nº 121/2017
publicada em 06 de julho de 2017 no Diário Oficial da União (DOU) 101 aprova
os procedimentos para a emissão de certificados digitais para servidores
públicos da ativa e militares da união.

II.

Resolução nº 127, de 13 de setembro de 2017: A Resolução nº 127/2017,
publicada na edição 180 no dia 19/09/2017, no Diário Oficial da União
(DOU) 102, aprova a Versão 3.1 do DOC-ICP-10 - Regulamento Para
Homologação de Sistemas e Equipamentos de Certificação Digital no Âmbito
da ICP-Brasil;

III.

Resolução nº 130, de 13 de setembro de 2017: A Resolução nº 130/2017,
publicada na edição 191 no dia 04/10/2017, no Diário Oficial da União
(DOU) 105, institui as instalações técnicas secundárias, disciplina os
procedimentos de validação externa no âmbito da ICP-Brasil e dá outras
providências;

IV.

Resolução nº 131, de 10 de novembro de 2017: A Resolução nº 131/2017,
publicada na edição 223 no dia 22/11/2017, no Diário Oficial da União
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(DOU) 106, inclui itens no DOC-ICP-05, versão 4.3, no DOC-ICP-05.02, versão
1.5 e dá outras providências;

106

V.

Resolução nº 132, de 10 de novembro de 2017: A Resolução nº 132/2017,
publicada na edição 223 no dia 22/11/2017, no Diário Oficial da União
(DOU) 107, cria o DOC-ICP-17 que institui o prestador de serviço de confiança
para armazenamento de chaves privadas de usuários finais e serviços de
assinatura digital no âmbito da ICP-Brasil e dá outras providências;

VI.

Resolução nº 133 de 07 de dezembro de 2017: A Resolução nº 133/2017,
publicada na edição 246 no dia 26/12/2017, no Diário Oficial da União
(DOU) 108, altera itens do DOC-ICP-03, versão 5.2, para modificação nos
procedimentos de extinção de instalação técnica de ar e descredenciamento
de AR e PSS;

VII.

Resolução nº 134 de 07 de dezembro de 2017: A Resolução nº 134/2017,
publicada na edição 246 no dia 26/12/2017, no Diário Oficial da União
(DOU) 109, altera itens do DOC-ICP-03, versão 5.2, para modificação nos
critérios para abertura e encerramento de posto provisório;

VIII.

Resolução nº 136 de 08 de março de 2018: A Resolução nº 136/2017,
publicada na edição 50 no dia 14/03/2018, no Diário Oficial da União
(DOU) 111, aprova os procedimentos para criação do termo de titularidade
digital na ICP-Brasil

IX.

Resolução nº 137 de 08 de março de 2018: A Resolução nº 137/2017,
publicada na edição 50 no dia 14/03/2018, no Diário Oficial da União
(DOU) 112, aprova o regimento interno do Comitê Gestor da Infraestrutura de
chaves públicas Brasileira - CG ICP-Brasil

X.

Resolução nº 139 de 03 de julho de 2018: A Resolução nº 139/2018,
publicada na edição 145 no dia 30/08/2018, no Diário Oficial da União
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(DOU) 114, aprova a criação da política de certificado para objetos
metrológicos - OM-BR no âmbito da ICP-Brasil;

114

XI.

Resolução nº 140 de 03 de julho de 2018: A Resolução nº 140/2018,
publicada na edição 145 no dia 30/08/2018, no Diário Oficial da União
(DOU) 115, altera o DOC-ICP-10 e o DOC-ICP 10.01, que conceituam
Laboratório de Ensaios e Auditoria - LEA;

XII.

Resolução nº 141 de 03 de julho de 2018:
publicada na edição 145 no dia 30/08/2018,
(DOU) 116, altera o DOC-ICP-04 e DOC-ICP
servidores públicos dos Estados e do Distrito
específicos de emissão de certificados digitais.

XIII.

Resolução nº 142, de 22 de agosto de 2018: A Resolução nº 142/2018,
publicada em 19 de setembro de 2018 no Diário Oficial da União 117, definia a
data da próxima reunião ordinária do Comitê Gestor da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira.

XIV.

Resolução nº 143, de 06 de setembro de 2018: A Resolução nº 143/2018,
publicada em 19 de setembro de 2018 no Diário Oficial da União 118, aprovou
a versão 4.6 do Documento de Declaração de Práticas de Certificação Digital
da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil (DOC-ICP-01).

XV.

Resolução nº 144, de 07 de novembro de 2018: A Resolução nº 144/2018,
publicada em 11 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União 119,
estabelece novos requisitos para abertura de postos provisórios e atualiza o
endereço eletrônico utilizado no procedimento de credenciamento
simplificado.

A Resolução nº 141/2018,
no Diário Oficial da União
05.02 para contemplar os
Federal nos procedimentos
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XVI.

Resolução nº 145, de 07 de novembro de 2018: A Resolução nº 145/2018,
publicada em 7 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União 120, altera o
item 7.5 do DOC-ICP-08, que trata de requisitos para auditoria independente.

XVII.

Resolução nº 146, de 07 de novembro de 2018: A Resolução nº 146/2018,
publicada em 7 de novembro de 2018 no Diário Oficial da União 121,
regulamenta requisitos específicos para conformidade ao Programa WebTrust
de Princípios e Critérios para Autoridades de Certificação.

XVIII.

Resolução nº 148, de 07 de novembro de 2018: A Resolução nº 148/2018,
publicada em 07 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União 122,
estabelece critério para a qualificação econômico-financeira de entidades
sem fins lucrativos.

XIX.

Resolução nº 149, de 07 de dezembro de 2018: A Resolução nº 149/2018,
publicada em 07 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União 123, atualiza
os parâmetros para habilitação econômico-financeira e as diretrizes da
política tarifária no âmbito da ICP-Brasil.

XX.

Resolução nº 150, de 07 de dezembro de 2018: A Resolução nº 150/2018,
publicada em 07 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União 124, inclui no
certificado digital o CNPJ da Autoridade de Registro onde ocorreu a
identificação presencial.

3.2.

Acordos de Cooperação

Para que possa atingir os objetivos de sua instituição, o Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação – ITI, que exerce a função de Autoridade Certificadora Raiz
da ICP-Brasil firma acordos de cooperação e parcerias no âmbito da certificação digital
com entidades públicas e privadas. Tem-se que os acordos firmados entre a autarquia e
as entidades signatárias visam a mútua cooperação técnica, da qual não decorre,
necessariamente, a obrigação de repasse de recursos entre os partícipes, mas sim a
120
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execução de programas de trabalho, projetos, atividades ou eventos de interesse
recíproco. Os principais acordos estão abaixo relacionados:

3.2.1. ITI e TSE
Com a mediação da Casa Civil da Presidência da República, o Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação (ITI) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assinaram, em
7 de novembro de 2017, acordo de cooperação técnica entre as instituições 125, que
tem dois objetivos específicos: a criação da Autoridade Certificadora da Justiça Eleitoral
no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e o
estabelecimento de uma comunicação para a consulta biométrica dos requerentes de
um certificado digital. O acordo foi assinado pelo presidente do TSE à época, ministro
Gilmar Mendes, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e pelo diretorpresidente do ITI, Gastão José de Oliveira Ramos.
O ITI, autarquia vinculada à Casa Civil, auxiliará o TSE no aprimoramento da
autoridade certificadora de urnas eletrônicas e na eventual implantação da certificação
digital na Justiça Eleitoral. Em contrapartida, terá acesso à base de dados biométricos
dos eleitores para validar certificados digitais requeridos pelos cidadãos. Tendo em
vista os avanços conquistados pela Justiça Eleitoral na formação de um cadastro de
identificação biométrica do eleitorado, o acordo favorecerá a cooperação e o
intercâmbio de informações e serviços digitais entre o TSE e o ITI, possibilitando
importantes avanços para a segurança na identificação dos requerentes do certificado
digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), por meio
do Prestador de Serviço Biométrico (PSBio). A ação também deverá favorecer o
aprimoramento da Autoridade Certificadora das Urnas Eletrônicas (AC-Urna) e
possibilitar o apoio técnico do ITI ao TSE na eventual implantação da Autoridade
Certificadora da Justiça Eleitoral (AC-JE).

3.2.2. ITI e INMETRO
Assinado em 13 de março de 2018, o acordo de Cooperação Técnico-Científica
tem como objetivo desenvolver ações e projetos cooperativos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação nas áreas da metrologia científica, rastreabilidade remota
para fonte confiável de tempo e atualização de requisitos do Programa de Avaliação da
Conformidade para Equipamentos de Certificação Digital Padrão ICP-Brasil. Ademais,
insta registrar que o INMETRO, por seus laboratórios acreditados, tem a prerrogativa de
testar e atestar a aderência dos equipamentos e hardwares de entidades da ICP-Brasil
às normas editadas pelo Comitê Gestor. Além disto, o INMETRO está engajado em
utilizar a certificação digital nos padrões ICP-Brasil como mecanismo de segurança,
125
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autenticidade e integridade de seus equipamentos metrológicos utilizados, iniciando-se
pelas bombas de combustíveis, pleito que culminou na edição da Resolução nº
139/2018, acima elencada.

3.2.3. ITI e GOVERNO DO URUGUAI
A cooperação visa a fortalecer e possibilitar a cooperação ativa entre o Brasil e o
Uruguai em matéria de validade das assinaturas digitais, contribuindo para o
desenvolvimento do governo eletrônico em ambos países. A cooperação tratará da
possibilidade de gerar a equivalência técnica das Infraestruturas de Chaves Públicas e
o reconhecimento das assinaturas digitais realizadas nos dois países e assim o
reconhecimento mútuo da validade jurídica das assinaturas digitais. O termo prevê as
seguintes ações: visitas de delegações e intercâmbio de especialistas, programas de
educação, treinamento, seminários, intercâmbio de experiências, estudos e boas
práticas, desenvolvimento de projetos em conjunto e pesquisa. A Cooperação Técnica
tem duração de 12 meses, podendo ser ampliada mediante concordância entre as
partes.

3.2.4. ITI e UFSC
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através do Laboratório de
Segurança em Computação (LabSEC), tem sido parceira do ITI no desenvolvimento de
soluções e sistemas criptográficos para a gestão do ciclo de vida de certificados digitais
e suas aplicações. Para tal, vários acordos de cooperação têm sido assinados nos
últimos anos, destacando-se o Sistema de Gerenciamento de Certificados Digitais Ywapa -, utilizado pela AC Raiz Brasileira e os sistemas de geração e verificação de
assinaturas digitais e respectivas políticas.

3.3.

Biometria x Certificação Digital nos padrões ICP-Brasil

3.3.1. Biometria e ICP-Brasil
Biometria é o estudo das características físicas ou comportamentais das pessoas
como forma de identificá-las unicamente. A biometria é usada amplamente, por
exemplo, na identificação criminal e no controle de acesso a ambientes físicos ou a
sistemas de informação e comunicação. Os sistemas biométricos do corpo humano
mais utilizados são: digitais dos dedos, palma da mão e a retina ou íris dos olhos.
A premissa fundamental é a de que cada indivíduo é único e possuí
características físicas e comportamentais distintas. Entretanto, como se trata de um
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estudo estatístico, a biometria está sujeita a falsos positivos e falsos negativos. Assim, a
probabilidade de errar a identificação de uma pessoa por seus traços biométricos não é
desprezível.
A assinatura de próprio punho, usando uma caneta, contém traços biométricos
que podem dar pistas da identidade do signatário. É possível, através de análise
grafotécnica e comparativa a padrões previamente coletados, verificar se uma dada
assinatura é de uma determinada pessoa ou não. A velocidade e a pressão impostas
pelo signatário ao papel no ato de assinar, também podem ser analisadas, resultando,
por exemplo, na estimativa do estado emocional do assinante no momento da
assinatura.
A biometria pode, então, quando previamente registrada, ser utilizada para fins
de autenticação. Um sistema de informação pode manter uma base de dados
biométricas de seus usuários cadastrados para este fim. Para se autenticar no sistema,
o usuário precisa fornecer a sua medida biométrica. O sistema então faz uma
comparação com àquela armazenada e aceita ou não como verdadeira a identidade
declarada do usuário. É importante notar, que o leitor biométrico tem que ser de uso
único e exclusivo do sistema de informação. Não pode, o dado biométrico, ser coletado
sem esse controle, uma vez que o mesmo é facilmente copiado.
Em termos de documento eletrônico, em princípio, poderíamos coletar a
assinatura do usuário a partir de um dispositivo de leitura para esta finalidade,
conhecido como pad. Para assinar um documento eletrônico, o usuário faz a assinatura
no pad. Os dados coletados pelo pad (imagem e parâmetros como velocidade e
pressão de assinatura) são adicionados ao documento, constituindo assim uma
assinatura. Tal assinatura, no entanto, não pode ser usada para verificar a integridade
do documento. Assim, não existe uma vinculação do conteúdo do documento com a
informação biométrica. É fácil deduzir, portanto, que a assinatura poderia ser copiada e
adicionada a qualquer outro documento.
Na prática, é relativamente comum os usuários terem uma imagem de sua
assinatura, e sempre que precisam assinar um documento eletrônico, esta imagem é
copiada para dentro do documento. Note que, tal processo, sempre adiciona a mesma
assinatura (mesma imagem) a diferentes documentos eletrônicos. Não há, portanto,
uma forma de se garantir a autenticidade e a integridade do documento eletrônico por
meios unicamente biométricos.
Não há dúvidas, todavia, quanto ao forte apelo humano dessa forma de
assinatura. O ser humano se sente confortável em verificar a autoria de documentos, a
partir da imagem conhecida da sua assinatura. Entretanto, como descrito, a simples
inclusão da imagem biométrica da assinatura ao documento eletrônico não fornece as
evidências necessárias para se garantir, tanto a autenticidade quanto a integridade do
documento.
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As aplicações que se utilizam dessa forma de assinatura precisam centralizar o
serviço de atestado de autenticidade e de integridade dos documentos sob o seu
controle. Assim, para saber a identidade do signatário de um dado documento, é
preciso consultar o servidor de aplicações. O servidor deve ser um agente de confiança
de todos os usuários. Somente o servidor, através de dados suplementares, na forma
de metadados, pode afirmar ou não, se uma dada assinatura é ou não válida. Todos
ficam, neste caso, reféns dos serviços de verificação de autenticidade e de integridade
do servidor.
Além disso, esta forma de assinatura, dificulta sobremaneira a interoperabilidade
entre distintas aplicações. Para tratar essa dificuldade, normalmente, são criados
barramentos ou interfaces compartilhadas entre os diversos servidores. Isso é, no
entanto, pouco produtivo, e sujeito a inúmeras vulnerabilidades que podem ser
exploradas por agentes maliciosos para invalidar a assinatura dos documentos
eletrônicos. Portanto, deve-se ter muita cautela na adoção da simples biometria como
forma de assinatura de documentos eletrônicos.
Para tratar todos esses problemas e ao mesmo tempo, garantir a livre circulação
de documentos autênticos entre diversos sistemas, faz-se uso da certificação digital. A
ICP-Brasil foi implantada, no Brasil, para viabilizar uma forma eficiente, elegante e
segura de se assinar documentos eletrônicos. O padrão brasileiro de assinatura digital
(PBAD), no âmbito da ICP-Brasil, traz todos os insumos para viabilizar e garantir a
correta geração de assinatura, sua posterior verificação e ainda, a sua preservação em
longo prazo.
Por todo o exposto, tem-se que os documentos eletrônicos assinados utilizando
certificados digitais da ICP-Brasil, que seguem os preceitos do PBAD, contemplam às
evidências para que qualquer pessoa possa, ela mesma, verificar tanto a autenticidade
quanto a integridade dos documentos eletrônicos assinados.

3.4.

Aplicações da certificação digital

O Brasil conta com uma infraestrutura sólida e madura de certificação digital, que
permite que documentos eletrônicos sejam assinados digitalmente de forma segura e
interoperável. A ICP-Brasil tem sido elogiada, inclusive, pelo Senado Americano, como
um bom exemplo de como garantir a confiança dos processos digitais.
Tem havido um crescimento médio anual de 11,1% na emissão de certificados
digitais no Brasil nos últimos anos. Em 2016, foram emitidos 3,2 milhões de certificados.
Em 2017, quase 3,5 milhões. E prevê-se que em 2018 chegarmos a marca dos 3,7
milhões de novos certificados emitidos.
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Inúmeros sistemas e aplicações fazem uso de certificados digitais ICP-Brasil. Podese destacar:
●
SPED: Mais de 3 bilhões de notas fiscais eletrônicas emitidas arrecadação e controle;
●
DIPJ: Declaração obrigatória para empresas de lucro real, presumido e
aderente ao Simples com no mínimo 3 funcionários;
●
●
(MTE);
●
●
anuais;

SPB: Sistema de Pagamento Brasileiro;
RAIS e CAGED: Sistemas referentes ao Ministério do Trabalho e Emprego

FGTS: Conectividade Social;
SISDOF: comércio de produtos florestais - mercado de R$ 30 bilhões

●
Passaporte Eletrônico: Os passaportes brasileiros contêm um chip com
dados digitais que facilitam o processo de leitura e conferência dos dados dos cidadãos,
em viagens ao exterior.
Ademais, a certificação digital, consagrada como instrumento de segurança
jurídica no meio eletrônico, pode ser utilizada também para:
1. SISCOAF (Sistema de Controle de Atividades Financeiras): foi publicado
pelo COAF que, “por razões de segurança e proteção das informações
transacionadas naquele ambiente” 126, seria exigida a utilização da
certificação digital nas funcionalidades disponibilizadas por meio do
Siscoaf;
2. Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Ministério da Justiça e
Segurança Pública: foi publicada a Portaria nº 954, de 10 de abril de 2019,
que aprova a Norma de Uso do Sistema Eletrônico de Informações – SEI
do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com a Portaria, a
recepção de documentos no SEI deverá se basear em conferir e
autenticar os arquivos digitais resultantes de digitalização. Este
procedimento deve ser feito por servidor público, por meio de sua
assinatura digital com emprego de certificado digital emitido no âmbito da

126

Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/noticias/2019/marco/certificacao-digital-para-usuarios-dosiscoaf> Acesso em 24 de abr/2019.
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Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, que procederá
ao arquivamento da via física no arquivo setorial ou no Arquivo Central.
3.5.

Benefícios da certificação digital

Desde que foi implantada, a certificação digital nos padrões ICP-Brasil contribuiu
grandemente com o ganho de eficiência das empresas e do Poder Público, com a
geração de empregos, com o aumento da arrecadação de tributos e com a redução do
índice de fraudes em transações eletrônicas.
A título exemplificativo, podemos citar que, para as empresas, o uso da
certificação digital, além de atribuir validade jurídica aos documentos formalizados,
também contribui para a desmaterialização de processos e redução do tempo gasto
para seu relacionamento com o fisco e cumprimento de obrigações tributárias.
Com relação a geração de empregos, as entidades credenciadas na ICP-Brasil
são responsáveis, atualmente, por mais de 20 mil postos oficiais de emprego, gerando
renda para inúmeras famílias brasileiras, em todo o território nacional e contribuindo
para o giro da economia. Em consequência disso, o desenvolvimento das atividades de
certificação digital permite uma maior arrecadação de tributos sobre os serviços e
produtos relacionados, contribuindo para o fortalecimento do erário – que se fortalece
também na segurança decorrente da certificação digital.
Isto porque, o uso dos certificados digitais nos padrões ICP-Brasil permite a
rastreabilidade da autoria dos atos e transações realizados eletronicamente e reduzem
drasticamente o índice de fraudes, atuando como forte aliado ao combate à corrupção e
ao desvio de atuação de funcionários da iniciativa privada, do poder público; e de
pessoas físicas e jurídicas em geral.
3.6.

Blockchain: ameaça ou complemento à realidade?

O uso de novas tecnologias, ainda que sejam sólidas e inovadoras, não garante,
necessariamente, a autoria das partes que se relacionam remotamente. A tecnologia
Blockchain, por exemplo, permite a realização de registros de contratos, diplomas, e
documentos em geral, além de outras facilidades com o benefício de imutabilidade dos
dados cifrados com o uso da referida tecnologia. Entretanto, a submissão de
documentos, realização de transações e outras atividades executadas – seja com
Blockchain ou outras tecnologias – por si só, não garante a autenticidade e a
identificação real e segura de quem está do outro lado da tela do computador.
Diante disto, é possível afirmar que atividades realizadas em Blockchain podem
ser aprimoradas e complementadas com a presunção da autoria conferida aos
certificados digitais nos padrões ICP-Brasil. A Infraestrutura de Chaves Públicas
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Brasileira trata da autenticidade, da integridade e da validade jurídica de documentos
em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que
utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
Ou seja, o uso dos certificados digitais no padrão ICP-Brasil necessariamente foi
precedido de um rigoroso processo de identificação presencial dos seus titulares,
garantindo a real transposição de sua identidade física para um documento que lhe
confere presunção de autoria em meio eletrônico. Se os certificados digitais forem
utilizados em conjunto com novas tecnologias, tais como Blockchain, certamente
conferirão segurança aos registros e processos, sendo complementares em suas
funções e destinações.
Por tais razões, é possível afirmar que novas tecnologias não são ameaças à
ICP-Brasil, mas sim complementares, podendo coexistir em diversos cenários, onde
cada uma das estruturas desempenha o papel a que se destina: a ICP-Brasil para
garantir a autoria e a Blockchain, por exemplo, para garantir a imutabilidade dos
registros eletrônicos.
Insta reiterar que os certificados digitais contemplam 3 requisitos próprios para
garantir a correta identificação de seus titulares: a) “aquilo que só eu sou”, mediante a
apresentação de documentos de identificação oficiais para comprovação de identidade,
inclusive com coleta biométrica e de assinatura manuscrita; b) “aquilo que só eu sei”,
mediante a geração do par de chaves pelo titular com a inclusão de senha pessoal,
intransferível e de uso exclusivo de seu titular; e, por fim, c) “aquilo que só eu tenho”,
mediante a instalação das chaves criptográficas em mídia especificamente destinada
para armazená-las que devem ser controladas exclusivamente pelo titular do certificado
digital emitido.
Diante disto, pode-se afirmar que a ICP-Brasil é o modelo completo e complexo
de atribuição de autoria e validade jurídica capaz de contribuir para o aprimoramento de
novas tecnologias que surgirão, atuando sempre em benefício da segurança das
chaves dos titulares, das transações eletrônicas, da sociedade e do governo brasileiro.

3.7.

ICP-Edu

A ICP Edu (Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino e Pesquisa) é uma
infraestrutura de criação de certificados digitais e chaves de segurança para ambiente
educacional, especialmente das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e
Unidades de Pesquisa (UPs).
Nesta estrutura, a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) é a Autoridade
Certificadora Raiz (AC Raiz), responsável por credenciar as Autoridades Certificadoras
Intermediárias, no caso, IFES e UPs, que estarão então autorizadas a emitir certificados
para seus membros. A ICP-Edu é utilizada apenas para transações em aplicações
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acadêmicas e de pesquisa 127. Por se tratar de uma estrutura dedicada para o ambiente
acadêmico e por existir sob a prerrogativa do parágrafo 2º do artigo 10 da Medida provisória
nº 2,200-2/2001, a ICP-Edu não possui os mesmos requisitos que a ICP-Brasil. Ou seja, os
certificados digitais da ICP-Edu são oponíveis juridicamente apenas entre as partes que se
relacionam com fins acadêmicos (não oponíveis perante terceiros, prerrogativa exclusiva da
ICP-Brasil), mas servindo de importante paradigma de evolução e aprimoramento do
funcionamento de uma PKI (Public Key Insfraestructure), tal como a ICP-Brasil.
Abaixo segue a hierarquia da ICP-Edu estruturada da seguinte forma:

127
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Disponível em <http://ac.ufsc.br/icp-edu/> Acesso em 25 de abr/2019.
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CAPÍTULO 4 – INDICADORES DA PESQUISA SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ATENDIMENTO DO GOVERNO FEDERAL

4.1. Motivação da Pesquisa
A Plataforma de Cidadania Digital busca ser o canal único de interação entre o
cidadão e o Governo Federal. Neste canal poderão ser feitas consultas, solicitações e
acompanhamentos de maneira eletrônica.
Alinhado a esta iniciativa, partiu-se da premissa que o Governo necessitaria
realizar levantamento completo e catalogar todos os serviços públicos ofertados aos
cidadãos. Então foi feita a Pesquisa sobre Serviços Públicos de Atendimento do
Governo Federal. Tal trabalho contou com o apoio da Casa Civil, coordenação do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e execução da Escola Nacional
de Administração Pública.
Ressalta-se que este trabalho foi inédito e objetivou levantar dados úteis para a
tomada de decisões acerca do processo de desburocratização do serviço público
brasileiro, bem como apoiar o processo de priorização de agenda de digitalização de
serviços públicos federais.
Os objetivos estratégicos determinados no Decreto nº 9.094, de 17 de julho de
2017 motivaram a pesquisa ser feita na esfera federal. Tal decreto culminou na Carta
de Serviços ao Cidadão.
Adicionado a isso, o Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016 instituiu a
Plataforma de Cidadania Digital. Sobre o decreto nº 8.936/2016, o artigo 7º determina
que os órgãos possuem prazos para a implementação de seus programas, portanto a
pesquisa serviu como subsídio para a implantação da Plataforma de Cidadania Digital.
Processos de digitalização de serviços públicos passam a ser cada vez mais
importantes por trazerem benefícios aos cidadãos e governo, melhorando o ambiente
de negócios. Como consequência, observa-se grande redução de custos e burocracia,
aumento da qualidade de dados, transparência nos serviços, promoção da democracia
e ampliação do alcance dos serviços.
Tal processo é chamado de governo eletrônico (e-government) e já faz parte da
pauta de diversos países do mundo. A lógica por trás deste processo se dá através da
modernização das ferramentas de comunicação e conexão dos cidadãos.
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Figura 7 – Linha do tempo (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de atendimento do
Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

4.1.1. Metodologia Empregada
O relacionamento do governo eletrônico com o cidadão tem impactos
estruturais dentro do próprio governo.
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Com isso, desafios que impactam a estrutura atual de organização do Estado
serão encontrados e deverão ser superados afim de atender as novas demandas da
sociedade civil. Itens como aversão ao risco, barreiras legislativas, limitação de
recursos, adaptabilidade e pessimismo sobre esta nova relação serão encontradas ao
longo do processo, como ocorrido em outros países do mundo.
Portanto, a implementação de um modelo de governança digital torna-se
fundamental para nortear as ações a serem tomadas.
Em sua esfera conceitual, o artigo 2º do Decreto nº 8.936/2016 define:

I - serviço público - ação dos órgãos e das entidades da administração pública
federal para atender, direta ou indiretamente, às demandas da sociedade
relativas a exercício de direito ou a cumprimento de dever;
II - serviço público digital - serviço público cuja prestação ocorra por meio
eletrônico, sem a necessidade de atendimento presencial;
III - usuário - pessoa física ou jurídica que demanda um serviço público; e
IV - gestor - órgão ou entidade da administração pública federal responsável
pela oferta do serviço ao usuário

Neste sentido, a pesquisa limitou-se a ser feita em serviços públicos relativos
ao exercício de direito ou a cumprimento de dever. Além disso, o grupo pesquisador
optou por distribuir os órgãos pesquisados em áreas específicas, divididas entre: i)
Economia e Meio Ambiente; ii) Estado; iii) Infraestrutura e; iv) Social. A divisão completa
fica determinada da seguinte maneira:

•

Economia e Meio Ambiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Ministério da Fazenda;
Comissão de Valores Mobiliários;
Superintendência de Seguros Privados;
Ministério do Meio Ambiente;
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Dos Recursos Naturais
Renováveis;
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;
Agência Nacional de Águas;
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
Ministério do Turismo;
Instituto Brasileiro de Turismo;
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços;
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;
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o
o
o
o
o
o
•

Estado:
o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
o Escola Nacional de Administração Pública;
o Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
o Ministério da Defesa;
o Fundação Osorio;
o Ministério da Justiça;
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
o Ministério das Relações Exteriores;
o Fundação Alexandre de Gusmão;
o Casa Civil;
o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação;
o Imprensa Nacional;
o Secretaria de Governo;
o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;
o Advocacia-Geral da União;
o Banco Central;
o Secretaria do Patrimônio da União;
o Comando da Marinha;
o Comando do Exército;
o Departamento de Polícia Federal;
o Departamento de Polícia Rodoviária Federal

•

Infraestrutura:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
Ministério da Integração Nacional;
Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste;
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia;
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste;
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações;
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
Agência Nacional de Telecomunicações;
Agência Espacial Brasileira;
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
Ministério de Minas e Energia;
Agência Nacional de Petróleo, Gás;
Natural e Biocombustíveis;
Departamento Nacional de Produção Mineral;
Agência Nacional de Energia Elétrica;

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;
Agência Nacional de Aviação Civil;
Agência Nacional de Transportes Aquaviários;
Agência Nacional de Transportes Terrestres;
Ministério das Cidades;
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas;
Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste;
Instituto Nacional da Mata Atlântica;
Instituto Nacional de Tecnologia;
Instituto Nacional do Semiárido;
Laboratório Nacional de Astrofísica;
Centro de Tecnologia Mineral

Social:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ministério da Cultura;
Fundação Biblioteca Nacional;
Fundação Casa de Rui Barbosa;
Fundação Cultural Palmares;
Fundação Nacional de Artes;
Agência Nacional do Cinema;
Instituto Brasileiro de Museus;
Instituto Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
Ministério da Educação;
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;
Fundação Joaquim Nabuco;
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira;
Ministério da Saúde;
Fundação Oswaldo Cruz;
Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
Agência Nacional de Saúde Suplementar;
Fundação Nacional de Saúde;
Ministério do Trabalho e Previdência Social;
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho;
Ministério do Desenvolvimento Social;
Instituto Nacional de Seguro Social;
Ministério dos Direitos Humanos;
Ministério do Esporte;
Instituto Nacional de Educação de Surdos

Pelo seu ineditismo e caráter exploratório, não houve uma trajetória
metodológica e prática preestabelecida. Mediante isso, a complexidade da pesquisa
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elevou-se e impossibilitou a realização de um censo, como projetado inicialmente.
Como instrumento de coleta, um questionário com perguntas abertas e fechadas foi
elaborado. Os questionamentos foram divididos em seções, sendo:
•

Seção A: Dados do respondente – conjunto de informações que permitem
identificar o respondente, como, por exemplo: o nome do respondente, o cargo e
a filiação institucional;

•

Seção B: Características básicas do serviço – descrição do serviço, segundo
informações consideradas relevantes para sua identificação e funcionamento,
tais como: qual o órgão responsável pelo serviço, se o serviço é executado
totalmente pelo órgão ou se a execução é descentralizada, e áreas de atuação
do serviço, entre outras informações;

•

Seção C: Características da prestação do serviço de atendimento – reúne dados
que permitem avaliar como o serviço é realizado: destaca-se o conjunto de
informações relativas à forma de avaliação dos serviços ofertados;

•

Seção D: Identificação, dados e digitalização dos serviços – caracterização dos
serviços, por meio da identificação dos(as) usuários(as), do tratamento
dispensado às informações de identificação e da existência de projetos de
digitalização dos serviços nos órgãos;

•

Seção E: Interações do(a) usuário(a) com o serviço – identificação da
quantidade de interações necessárias ao órgão para a prestação dos serviços e
descrição de como são realizadas as interações.

Para a coleta dos dados, a pesquisa foi assistida por pesquisadores alinhados
com os conceitos e instrumentos da pesquisa.
Além disso, houve a organização da ENAP no sentido de organizar reuniões
com os representantes dos órgãos para que fossem apresentadas diretrizes da
pesquisa. Na etapa de validação de dados o objetivo era de eliminar redundâncias e
inconsistências nas respostas dadas.
Após o tratamento dos dados, identificou-se que houve 1.740 registros.
Mediante aval determinado depois da 1ª Validação, ocorreu etapa de 2ª validação para
eliminar eventuais serviços que de fato foram descontinuados ou passaram por falha no
processo como um todo. O objetivo desta 2ª validação foi de manter a prudência no
levantamento dos dados.
Portanto, resume-se o processo completo em:
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•

1ª Etapa: Levantamento;

•

2ª Etapa: Coleta;
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•

3ª Etapa: Registros;

•

4ª Etapa: 1ª Validação;

•

5ª Etapa: 2ª Validação;

•

6ª Etapa: Upload dos Serviços para a Plataforma

4.1.2. Dados Coletados
Mediante as premissas apresentadas acima, os resultados quantitativos acerca
da pesquisa foram os seguintes:

ÁREA DO GOVERNO
Demonstra a área do serviço de acordo com a divisão temática dos órgãos públicos.

Figura 8 - Áreas do Governo (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços
públicos de atendimento do Governo Federal - Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão).
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ÁREA DE ATUAÇÃO
Delimita a área de atuação que esses serviços atuam diretamente.

Figura 9 – Área de atuação (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de atendimento do
Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).
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FORMA DE EXECUÇÃO
Determina a maneira com a qual o serviço é executado.

Figura 10 – Forma de Execução (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de atendimento
do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

TIPO DE USUÁRIO
Apresenta o tipo de usuário direto de cada um dos serviços mapeados.

Figura 11 – Tipos de Usuário - (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de atendimento do
Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).
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LOCAL DE RESIDÊNCIA
Mapeamento feito para demonstrar onde residem os usuários dos serviços públicos
federais.

Figura 12 – Local de Residência - (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de atendimento
do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

TIPO DE USUÁRIO E ÁREA DO GOVERNO
Este gráfico apresenta a convergência de dois dados distintos, demonstrando de
maneira dinâmica qual a área de governo é mais utilizada pelos usuários.

Figura 13 – Tipo de Usuário e de Governo (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de
atendimento do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).
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MEIO DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO
Representação de como o serviço é autenticado para que o serviço buscado seja
executado.

Figura 14 – Meio de identificação do usuário (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de
atendimento do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

CANAIS DE INTERAÇÃO
O gráfico abaixo apresenta o meio com o qual o cidadão interage com o prestador de
serviço

Figura 15 – Canais de Interação (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de atendimento
do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

QUANTIDADE DE INTERAÇÕES
Demonstração da quantidade de interações necessárias para que o serviço seja
completamente concluído
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Figura 16 - Quantidade de Interações (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de
atendimento do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

ESTÁGIO DE DIGITALIZAÇÃO
Apresentação do estágio de digitalização de cada um dos serviços prestados.
Para os dois próximos gráficos, os critérios são os que seguem:
o Nenhum: Tratam-se de serviços com ausência de interação digital com
o(a) usuário(a) para a sua prestação. Assim, o serviço é totalmente
prestado por meio da presença física do(a) usuário (a) junto ao órgão,
sem a disponibilização de informações em plataformas digitais;
o Informativo: Consiste no serviço em que o(a) usuário(a) pode acessar
informações gerais em plataformas digitais; contudo, a prestação do
serviço propriamente dita é totalmente presencial, ou seja, o(a) usuário(a)
necessita dirigir-se a algum órgão para a obtenção do bem ou serviço;
o Parcial: Categoria de serviços que indicaram haver pelo menos uma
etapa do processo de atendimento ao (à) usuário(a) ocorrendo por meio
digital;
o Digital: Serviços onde todas as interações são realizadas por meio digital,
sendo possível solicitar, acompanhar e receber os resultados da
prestação do serviço sem necessidade da presença física do (a)
usuário(a), necessitando, porém, de alguma ação humana por parte do
órgão;
o Autosserviço: Consiste na prestação do serviço completamente
automatizado, com rápida resposta ao (à) usuário (a), não exigindo
interação humana e com processamento totalmente realizado por
sistemas de informação
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Figura 17 – Estágio de digitalização (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de
atendimento do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

ESTÁGIO DE DIGITALIZAÇÃO E MEIO DE IDENTIFICAÇÃO
Representa o meio de identificação do usuário mediante o estágio de digitalização do
serviço

Figura 18 – Estágio de digitalização e meio de identificação (produzida no bojo da pesquisa sobre
serviços públicos de atendimento do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão).
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POSSIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO
Gráfico que relata a possibilidade de digitalização dos serviços públicos que ainda não
foram digitalizados

Figura 19 – Possibilidade de digitalização (produzida no bojo da pesquisa sobre serviços públicos de
atendimento do Governo Federal - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

Com este levantamento, a Casa Civil, ENAP e Ministério do Planejamento
conseguiram mapear a situação atual de todos os serviços públicos federais. Isso
colaborará de maneira direta no trabalho da Plataforma de Cidadania Digital. Desta
maneira, o Governo federal encaminhará para um modelo de Governo eletrônico, item
inexorável para a sociedade atual e futura.
*Neste capítulo gostaria de parabenizar os integrantes da Casa Civil, Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP) e Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão pelo nobre trabalho realizado. Em especial, meus
cumprimentos aos servidores que tive maior interação, compartilharam o trabalho
executado e autorizaram o uso dos dados da pesquisa neste livro: Gleisson Cardoso
Rubin (Secretário Executivo), Aline Ribeiro Dantas de Teixeira Soares (Secretária
Adjunta – SEGES), Luis Felipe Salin Monteiro (Secretário – SETIC) e Joelson Vellozo
Júnior (Coordenador – INOVA).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É certo que um dos maiores objetivos do Brasil Eficiente é a simplificação dos
processos e a eliminação de etapas burocráticas, para que haja efetividade
e interoperabilidade das informações tratadas entre os diferentes órgãos e entidades
da administração pública federal no âmbito de suas atividades finalísticas.
O rol de iniciativas apresentado é explicativo e não exaustivo, uma vez que
novas ações, projetos de lei, portarias e decretos são produzidos com frequência e em
grande quantidade. Certamente, algumas iniciativas e medidas já implementadas e em
implementação não foram relacionadas no presente trabalho, contudo, são igualmente
relevantes para o contexto da desburocratização do país e exercem importante função
no âmbito de sua atuação e interação com os usuários.
A imprescindibilidade de se registrar algumas das medidas mapeadas ao longo
do ano de 2017 e início de 2018, período de participação do autor como representante
da Câmara dos Deputados no Comitê Executivo para a Desburocratização, foi de
evidenciar e comprovar que o Poder Público está engajado em revitalizar e modernizar
o Estado brasileiro, iniciando por iniciativas de desburocratização e implementação de
mecanismos de governança, transparência e de participação popular.
Todas as iniciativas são importantes e valiosas. Todas, em conjunto com os
demais pilares da modernização, elevarão o nível de desenvolvimento nacional. É
neste sentido que se reitera a importância de manter a centralização dos esforços em
pró da modernização e da desburocratização. O caminho traçado até que os primeiros
frutos fossem colhidos, como foi amplamente demonstrado, foi demasiadamente longo
e envolveu muitos recursos, pessoas e esforços. É imprescindível que o Estado
continue evoluindo, modernizando-se, tornando-se mais eficiente e que, para tanto,
aplique as estruturas já desenvolvidas e consolidadas.
O ‘Brasil Eficiente’ deve permanecer ativo, coordenando as ações de
desburocratização e modernização, ampliando o grau de eficiência do Estado,
implementando novas funcionalidades aos cidadãos e à Administração Pública.
Somente com a perenização dos objetivos do Brasil Eficiente e seus colegiados será
possível elevar a condição do Estado brasileiro a de um país referência em prestação
de serviços públicos online – tal como já tem se destacado – e como se pretende com
a continuidade de todos os trabalhos desenvolvidos e registrados nesta obra.

112

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

113

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

ANEXO – RELATOS DAS REUNIÕES DO COMITÊ EXECUTIVO DO BRASIL
EFICIENTE
De acordo com as disposições descritas no Decreto Sem Número (‘DSN’),
datado de 7 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União em 08/03/2017, as
reuniões ordinárias do Conselho Nacional ocorrem trimestralmente, ao passo que as
reuniões do Comitê Executivo ocorrem mensalmente.
A Câmara dos Deputados possui assento em ambos os grupos, sendo
representada pelo Deputado Federal Julio Lopes (PP-RJ) no Conselho Nacional para a
Desburocratização, e por Manuel Matos, no Comitê Executivo, tendo sido ambos
designados pelo Presidente do referido órgão legislativo. Da mesma maneira, o Senado
Federal possui como representante no Conselho Nacional para a Desburocratização o
Senador Fernando Bezerra (MDB-PE) e, para o Comitê Executivo, o Dr. Diego
Jurubeba.
Os representantes das casas legislativas têm por função identificar, mapear e
sistematizar os projetos de desburocratização apresentados no âmbito do colegiado
para poderem, por fim, identificar formas de colaboração do legislativo no
aprimoramento das propostas apresentadas e, ainda, identificar legislação vigente e
proposições em tramitação, no Congresso Nacional, de matérias correlatas.
A partir desta análise, e o com o objetivo de otimizar os procedimentos dos
projetos apresentados e aprovados no Conselho Nacional para a Desburocratização, os
representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal exercem a função de
disseminadores da Comissão Mista da Desburocratização.

I.

1ª Reunião – 13/07/2017
Local e Data

A 1ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 13 de julho de 2017, das 14h às
18h, no Palácio do Planalto, 4º Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Manuel Dantas
Matos, assessorado por Leonardo Elias Moreno da Silva.
Além destes, estavam presentes:
Casa Civil:
•
•
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•
•
•
•

Nilza Emy Yamasaki (Secretaria Executiva);
Sylvio Koury (SAM – Subchefia de Articulação e Monitoramento);
Adriane Pastore (SAM – Subchefia de Articulação e Monitoramento);
Marcia Nabut (SAM – Subchefia de Articulação e Monitoramento).

MF – Ministério da Fazenda:
•

Julieta Verleun (Subsecretária de Gestão Estratégica).

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•
•
•
•
•

Aline Ribeiro Soares (Secretária Adjunta);
Angelino Caputo (Secretário de Tecnologia da Informação Adjunto);
Ciro Pitangueira Avelino (Assessor da Secretaria Executiva);
Marcelo Barbosa (Coordenador Geral);
Patrícia Brito de Ávila (Diretora de Programas da Secretaria Executiva).

MCTIC –
Comunicações:
•

Ministério

da

Ciência,

Tecnologia,

Alfonso
Orlandi
Neto
(Subsecretário
Desenvolvimento e Administração).

de

Inovações

e

Planejamento,

MTFC – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle:
•

Victor Raymond Steytler (Secretário).

SEGOV / PR – Secretaria de Governo – Presidência da República:
•
•
•

Ana Tereza Correia Bezerra de Castro (Assessora Especial);
Antônio José Barreto de Araújo Júnior (Secretário Executivo Adjunto);
Ivani dos Santos (Secretário Executivo).

Senado Federal:
•

Diego Franco de Araújo Jurubeba.

CGU – Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União:
•

Gustavo Chaves (Diretor).

SEDES - Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social:
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•
•
•
•
•

Adriana Mascarenhas (Gerente de Projeto);
Luiz Eduardo Alves (Diretor de Programas);
Maria França e Leite Velloso (Gerente de Projeto);
Patrícia Souto Audi (Secretária);
Patrícia Vieira da Costa (Secretária Adjunta).

RFB – Receita Federal do Brasil:
•
•
•

Altemir Linhares de Melo (Assessor);
Carlos Roberto Occaso (Subsecretário
Atendimento);
Paulo Ricardo Cardoso (Secretário Adjunto).

de

Arrecadação

e

CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social:
•
•

Dorothea Werneck (Conselheira);
Jorge Gerdau (Conselheiro).

Sociedade Civil:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Abdo Antônio Hadade (FIESP – Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – Diretor Titular);
Antonio Marcos Umbelino Lôbo (Umbelino Lôbo – Diretor
Superintendente);
Claudio Gastal (MBC – Movimento Brasil Competitivo – Presidente
Executivo);
Daniel Tisi Stivelberg (BRASSCOM – Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação – Diretor de
Relações Institucionais);
Francisco Gaetani (ENAP – Escola Nacional de Administração Pública
- Presidente);
Guilherme Almeida (ENAP – Diretor de Inovação e Gestão do
Conhecimento);
Marcelo Oliveira Lacerda (Google);
Rafael Lucchesi (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
– Diretor de Educação e Tecnologia);
Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM - Presidente).

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
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i)
ii)
iii)
iv)
v)

Informações gerais sobre o programa;
Metodologia de trabalho;
Apresentação pessoal dos integrantes da Comissão Executiva;
Demonstração dos projetos prioritários definidos pelo Governo Federal;
Definição da agenda dos encontros futuros.

Dos itens debatidos em reunião e referidos na pauta, destacam-se os projetos
definidos como prioritários pelo Governo Federal, apresentados pela SAM, que solicitou
colaboração dos participantes para que entregassem manifestações sobre os itens,
bem como que elencassem as prioridades.
Os projetos prioritários foram apresentados em blocos de conexão temática e,
dentro de cada bloco, ordenados por prioridade. São 25 projetos organizados em 12
blocos, cujas ementas dos objetivos foram aproveitadas das explanações da SAM na 1ª
Reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a Desburocratização:

BLOCO I - INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE GOVERNO

OBJETIVO(S): Disponibilizar plataforma
de integração de cadastros com fatores de
identificação e informações naturais dos
1)
PREDIC
–
Plataforma
de cidadãos, desobrigando o cidadão de
Reconhecimento Digital do Cidadão
prestar informações cadastrais todas as
vezes que ele utilizar serviços públicos
digitais, ou quando houver atualização
desses dados.
OBJETIVO(S): Simplificar o acesso e o
compartilhamento entre os gestores
públicos a diferentes bases de dados
2) GovData – Plataforma de Análise de
governamentais para que os órgãos, a
Dados
partir das informações disponíveis, possam
aprimorar suas políticas públicas de forma
segura e menos onerosa.
OBJETIVO(S): Disponibilizar para os
órgãos um ambiente único de acesso
online a dados governamentais. Esse
serviço possibilitará aos órgãos utilizar
3) ConectaGov - Plataforma de
online dados de outros órgãos no momento
Interoperabilidade
da prestação de serviços, de modo a
dispensar a peregrinação do cidadão entre
diversos órgãos para a obtenção da
documentação exigida.
CONSTATAÇÕES:
Os três (3) projetos acima são de responsabilidade do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, e têm como objetivos disponibilizar uma plataforma de
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integração de cadastros com fatores de identificação e informações naturais dos
cidadãos, permitir o compartilhamento de informações entre os gestores públicos e
disponibilizar uma plataforma interoperável de serviços (contemplada no Bloco III).
A fundamentação dos projetos reside nas disposições do Decreto nº 8.936, de 19 de
dezembro de 2016, cuja inteligência visa a “disponibilizar, em plataforma única e
centralizada, mediante o nível de autenticação requerido, o acesso às informações
e a prestação direta dos serviços públicos" (art. 1º, inciso III).
A leitura do inciso permite a identificação de três (3) situações integradas, quais sejam:
1) A existência de plataforma única e centralizada, cuja elaboração e
desenvolvimento se relaciona com o projeto de nº5, abaixo descrito, onde o
cidadão tem a possibilidade de requerer serviços eletronicamente em um local
único.
2) A necessidade de estabelecimento de nível de autenticação aos cidadãos, de
acordo com o tipo de serviço requerido, que se interliga com o projeto de nº4,
abaixo descrito;
3) Acesso às informações e prestação de serviços de forma centralizada e eletrônica,
de modo que os órgãos integrantes da administração pública federal obedeçam a
padrões de interoperabilidade explicitados nos projetos de nº 2 e 3.
A título de registro, cumpre esclarecer que tramitam na Câmara dos Deputados os
projetos de lei abaixo, com objetivos semelhantes e complementares:
1) PL 2615/2015, de autoria do Deputado Federal Marcos Soares - PR/RJ
O Projeto dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado ao cidadão,
institui a dispensa de apresentação de documento original em face de
apresentação de cópia autenticada e dá outras providências.
Atualmente (mar/2018) o PL se encontra apensado ao PL 7064/2017.
2) PL 7064/2017, de autoria do Senado Federal (Senador Armando Monteiro PTB/PE)
Trata-se de Projeto de Lei que visa a racionalizar e simplificar atos e
procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Atualmente (mar/2018) o PL se encontra aguardando designação de relator na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
3) PL 7843/2017 - Institui regras e instrumentos para a eficiência pública. (Autor:
Alessandro Molon - REDE/RJ) –
Atualmente (mar/2018) o PL encontra-se aguardando designação – “aguardando
devolução não membro”.
CONSIDERAÇÕES:
As informações cadastrais e de identificação dos cidadãos não estão adstritas à esfera
federal, sendo imprescindível reunir esforços dos Estados e Municípios para que a
disponibilização de plataforma de interoperabilidade possa contemplar informações
mais completas e atualizadas em todas estas esferas.
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Eventual sugestão de aprimoramento das proposições em andamento, especialmente o
PL 7064/2017, poderiam alcançar a finalidade de integração completa de informações.
Desta forma, a ação identificada no item ‘1’ acima (existência de plataforma única e
centralizada), estaria plenamente atendida.
Com relação à ação elencada no item ‘2’ (necessidade de estabelecimento de nível de
autenticação aos cidadãos), sabe-se que as formas de autenticação nas plataformas
pretendem se valer do projeto chamado ‘Brasil Cidadão’, objeto de análise em bloco
próprio.
Todas as iniciativas de origem no Poder Executivo Federal estão ordenadas e
contempladas na Estratégia de Governança Digital (EGD), instituída por meio do
Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que trata sobre a Política de Governança
Digital. A Estratégia de Governança Digital (EGD) define como iniciativas estratégicas,
entre outras:
• Garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo das
informações do cidadão, por meio do fomento do uso de certificado digital através
de dispositivos móveis para toda a Administração Pública Federal (APF);
• Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais pela promoção da
utilização dos padrões de governo eletrônico;
Com relação aos dois tópicos da EGD elencados acima, cumpre esclarecer que:
• A certificação digital, sua estrutura e características, estão definidas na Medida
Provisória nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil). Trata-se do mecanismo que atribui autenticidade,
integridade, não repúdio e validade jurídica às transações eletrônicas assinadas
mediante uso da certificação digital nas esferas pública e privada;
• No contexto dos padrões de governo eletrônico, especialmente os Padrões de
Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING), instituído pela Portaria nº 92,
de 24 de dezembro de 2014, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, de observância obrigatória para a administração pública federal, há
definição de que “a proteção do tráfego, armazenamento de dados, controle de
acesso, assinatura digital e assinatura de código deve estar em conformidade com
as regras da ICP-Brasil” (item 2.1.9 do e-PING, versão 2017).
Em atendimento a todas as premissas estabelecidas para a eficiência da prestação dos
serviços públicos em meio eletrônico, o uso da certificação digital, como mecanismo de
autenticação de usuários, encontra respaldo e coerência com a legislação vigente e,
ainda, a estrutura encontra-se pronta e apta para cumprir suas funções,
independentemente da estruturação de plataforma de autenticação por mecanismos
com menor grau de segurança.
De toda sorte, reitere-se que o prazo de implementação de sistema de autenticação de
usuários (previsto no Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016) expirou no
primeiro semestre de 2017.
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BLOCO II - BRASIL CIDADÃO

4) Brasil Cidadão

OBJETIVOS: A infraestrutura permitirá a
identificação e autenticação digital para
acesso a todos os serviços públicos digitais
de forma gratuita pelo cidadão.

CONSTATAÇÕES:
O desenvolvimento de estrutura de identificação de cidadãos, de responsabilidade do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, prevê cinco (5) formas de
autenticação dos cidadãos, no seguinte sentido (nos moldes do ‘Roteiro de Integração do
Brasil Cidadão’, disponível em
https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-earquivos/sdk-Brasil-cidadao.pdf/view):

“Atualmente os tipos de autenticação são Auto Cadastro e Certificado Digital. Cada nível
de acesso está associado a um nível de confiabilidade. Por exemplo, o usuário que se
autenticar com o certificado digital terá o nível de acesso 4, pois é um fator de segurança
muito alto. Já o usuário que se autentica com usuário e senha do Auto Cadastramento a
possibilidade de fraude é maior, dado que alguém pode utilizar as informações do
usuário para se passar por ele. O nível de acesso aumentará a abrangência de escopos.
São eles:
Nível de autenticação 1 – Auto Cadastro – Identidade cadastrada com conferência
simples via e-mail ou SMS.
Nível de autenticação 2 – Dados cadastrais convalidados – Identidade cadastrada com
convalidação de dados com bases oficiais.
Nível de autenticação 3 – Dados cadastrais certificado – Identidade certificada a partir da
conferência de documentos de forma presencial em posto de atendimento de governo.
Nível de autenticação 4 – Biometria – Identidade cadastrada com convalidação de dados
biométricos.
Nível de autenticação 5 – Cadastro assinado digitalmente – Identidade cadastrada a
partir do certificado digital de pessoa física e assinado digitalmente”.

O objetivo do Brasil Cidadão foi tratado no Bloco 1, considerando que pretende ser
utilizado como mecanismo de autenticação de usuários na plataforma de serviços públicos
eletrônicos.
CONSIDERAÇÕES:
A garantia de acesso às informações e aos serviços públicos em meio eletrônico deve
abranger todos os cidadãos, independentemente da região, raça, cor, sexo ou nível social.
No entanto, há serviços e informações prestadas aos cidadãos que dependem da
formalização do ato volitivo, ou seja, que necessitam da exteriorização da vontade em
realizar um determinado ato sob as penas da lei.
Neste sentido, é imperioso garantir que todos os serviços que necessitem da formalização
do pedido, e que possam implicar em consequências aos cidadãos, sejam executados
mediante ferramenta eletrônica de atribuição de validade jurídica, autenticidade e,
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sobretudo, de não repúdio.
Qualquer outro mecanismo que não possua estes mesmos requisitos de segurança pode
fragilizar a prestação dos serviços e tornar precárias as informações coletadas por serem
potencialmente inverídicas, e, ainda, causar prejuízos aos cidadãos, especialmente na
eventualidade de acesso mediante autenticação fraudulenta.
Por tais razões, os níveis de acesso do Brasil Cidadão de números 1 a 4 devem se
restringir a perfis de acesso meramente consultivos às bases de dados e serviços de
relacionamento entre o cidadão e o Governo eletrônico. Todos os serviços e informações
que necessitem da exteriorização da vontade e da afirmação de capacidade civil para
assumir as responsabilidades, mediante o relacionamento firmado entre cidadão e
governo, devem ser respaldados pelo uso da certificação digital nos padrões ICP-Brasil.
Apesar de tais considerações, há de se ressaltar iniciativas em trâmite na Câmara dos
Deputados que visam a dispor sobre as formas de autenticação eletrônica dos cidadãos:
1) PL 7316/2002 - Define assinatura eletrônica avançada, chave de criação e de
verificação de assinatura, certificado digital qualificado e outros. Estabelece
requisitos para que a Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz), da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira, realize o credenciamento de prestador de serviço de
certificação. (Autor: Poder Executivo) - Status em março/2018: “Aguardando
Designação – Aguardando Devolução não membro”.
2) PL 12/2015 - Dispõe sobre a utilização de sistemas de verificação biométrica e dá
outras providências. (Autor: Lucas Vergilio - SD/GO) – Status em março/2018:
“Aguardando Designação – Aguardando Devolução não membro”.
BLOCO III - PLATAFORMA DE CIDADANIA DIGITAL

5) Portal www.servicos.gov.br

OBJETIVOS:
Disponibilizar
plataforma
única de serviços de governo, de modo a:
Centralizar o acesso a todos os serviços
públicos digitais (Plataforma); Dispor de
informações sobre todos os serviços
públicos (Catálogo); Simplificar os serviços
com base em ferramentas digitais e foco na
experiência do usuário (Transformação
Digital); Permitir a solicitação e o
acompanhamento de serviços públicos sem
a necessidade de atendimento presencial
(Peticionamento); Permitir a avaliação, pelos
cidadãos, dos serviços prestados, e produzir
informações gerenciais aos gestores das
políticas públicas (Avaliação e Gestão).

CONSTATAÇÕES:
Trata-se de Projeto de responsabilidade do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, com o objetivo de reunir as plataformas de interoperabilidade descritas no Bloco
I (GovData, ConectaGov e PREDIC) para acesso, relacionamento e avaliação por parte
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dos cidadãos.
Por se tratar de resultado dos esforços relacionados no Bloco I, todas as considerações
mencionadas no referido Bloco também se aplicam ao Bloco III.
BLOCO IV - E-SAÚDE

OBJETIVOS: Estratégia de evolução
tecnológica do Sistema de Informação em
Saúde para a Atenção Básica, em nível
6) e-SUS Atenção Básica (AB)
nacional, com oferta do Prontuário
Eletrônico
do
Cidadão
(PEC)
e
possibilidade
de
agendamento
de
consultas online.
OBJETIVOS: Plataforma para dispositivos
móveis e web de acesso, ao cidadão, para
7) e-SUS Cidadão (Cartão Nacional do
acompanhar seus atendimentos lançados
SUS)
nas plataformas e-SUS Atenção Básica,
Ambulatorial e Hospitalar.
OBJETIVOS: Painéis de indicadores de
informações da atenção à saúde gerados
através do Registro Eletrônico de Saúde
8) e-SUS Gestor
(RES) e do Conjunto Mínimo de Dados
(CMD). Sistema de gestão de indicadores;
Módulos de planejamento ascendente e de
Sala de Situação.
CONSTATAÇÕES:
As iniciativas voltadas à prestação de serviços de saúde em meio eletrônico são de
competência do Ministério da Saúde.
Além dos projetos em andamento, o Ministério da Saúde editou:
• PORTARIA Nº 900, DE 31 DE MARÇO DE 2017: dispõe sobre a implantação e o
funcionamento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no Ministério da
Saúde, tendo por principais objetivos “assegurar eficiência, eficácia e efetividade
da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e
resultados”; e “promover, com segurança, transparência e economicidade, a
utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos”;
• PORTARIA Nº 143, DE 08 DE AGOSTO DE 2017: trata sobre o Prontuário
Eletrônico do Sistema Único de Assistência Social e dá outras providências, com o
objetivo contribuir para o armazenamento, organização e qualificação das
informações produzidas ou utilizadas no desenvolvimento do trabalho social com
famílias e indivíduos no âmbito da Política de Assistência Social.
No âmbito do Poder Legislativo, em complemento a todas as iniciativas em andamento
e atos normativos editados, são as seguintes as proposições em tramitação na Câmara
dos Deputados:
1. PL 2634/2007 - Dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Cadastro da
Saúde, a ser utilizado no armazenamento e gerenciamento, online, dos registros
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clínicos dos pacientes. (Autor: Valtenir Pereira - PSB/MT) – Status em
março/2018: “Apensado ao PL 5875/2013”; e
2. PL 5875/2013 - Acrescenta art. 47-A à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para determinar a criação do cartão de identificação do usuário do Sistema Único
de Saúde (SUS) – (Autor: Senado Federal - Renan Calheiros - PMDB/AL) – Status
em março/2018: “Aguardando Designação de Relator na Comissão de Seguridade
Social e Família (CSSF)”.
BLOCO V - POLÍTICA NACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

OBJETIVOS: Promover o amplo acesso
de alunos e professores a recursos
didáticos de qualidade e possibilitar
práticas pedagógicas inovadoras, por meio
da universalização do acesso à internet de
9) PNITE – Política Nacional de Inovação
alta velocidade em escolas públicas de
e Tecnologia na Educação
ensino fundamental e médio; definir
diretrizes para o uso pedagógico da
tecnologia nas escolas; e fomentar a
formação inicial e continuada para o uso
pedagógico da tecnologia.
CONSTATAÇÕES:
Trata de Projeto de associação de políticas pedagógicas às políticas de inclusão digital,
em alinhamento à Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (que dispõe sobre
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo),
especialmente com os princípios definidos no artigo 1º:
“I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o
desenvolvimento econômico e social;
II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e
financeiros para tal finalidade;
III - redução das desigualdades regionais;
IV - descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada
esfera de governo, com desconcentração em cada ente federado;
V - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores
públicos e privado e entre empresas;
VI - estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de
Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para a atração, a constituição e a
instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de parques e polos
tecnológicos no País;
VII - promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e
internacional;
VIII - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de
transferência de tecnologia;
IX - promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação científica e
tecnológica;
X - fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecnológica e
administrativa das ICTs;
XI - atratividade dos instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua
permanente atualização e aperfeiçoamento;
XII - simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e
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inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação;
XIII - utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação;
XIV - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades das
ICTs e ao sistema produtivo.”

Adicionalmente, cumpre registrar que o Decreto que regulamentou a referida Lei,
Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, criou um Comitê Permanente constituído
por representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia; do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior; e da Educação para acompanhamento permanente,
articulado e sistêmico das ações decorrentes da Lei em questão. Portanto, os objetivos
do projeto estão alinhados com o ordenamento jurídico vigente.
BLOCO VI - PROJETOS DE SIMPLIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETIVOS: Conclusão do piloto do
10) NFS-e – Nota Fiscal de Serviço
Ambiente Nacional e do Portal NFS-e para
Eletrônica
alguns municípios.
CONSTATAÇÕES:
Trata de projeto de responsabilidade do Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho,
Ministério das Cidades e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
A lei que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, evidenciado
nas Notas Fiscais de Serviços, é a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 e,
tanto a referida Lei quanto a Constituição Federal Brasileira definem como sendo de
competência dos Municípios legislarem sobre o referido imposto.
Reunindo esforços de todos os Ministérios elencados, a implementação de modelos
pilotos de emissão de Notas Fiscais eletrônicas está em atendimento ao princípio
basilar do Brasil Eficiente, ainda em que na esfera Municipal.
A título de exemplo de esforços conjuntos, na esfera das finalidades do Sistema
Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SINIEF), com fundamento no
artigo 190 do Código Tributário Nacional e Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970,
foi editado o Ajuste SINIEF 7, de 30 de setembro de 2005, que Institui a Nota Fiscal
Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, utilizada pelos
contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
OBJETIVOS: Desenvolvimento, produção
e implantação de novas funcionalidades do
11)
Portal
do
Empreendedor
–
Portal do Empreendedor, notadamente da
Aprimoramento
conta fiscal do Micro Empreendedor
Individual (MEI).
OBJETIVOS: Parcelamento Especial de
Débitos do Simples Nacional: Desenvolver
12) Parcelamento Especial de Débitos
aplicativo no Portal do Simples Nacional e
do Simples Nacional
Centro de Atendimento Virtual da Receita
Federal do Brasil (RFB) para a opção e
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consolidação do parcelamento especial,
em 120 meses, de débitos do Simples
Nacional para Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte e Microempreendedores
Individuais (MEI).
OBJETIVOS: Oferecer aos contribuintes
do regime compartilhado de arrecadação,
cobrança e fiscalização de tributos,
aplicável às Microempresas e Empresas
13) Facilitar o Pagamento do Simples
de Pequeno Porte, (Simples Nacional),
Nacional por Modalidades Eletrônicas
novas modalidades de arrecadação
eletrônica, como opção pelo débito
automático em conta corrente ou o
pagamento on-line diretamente no Portal.
OBJETIVOS:
Desenvolver
ambiente
14) Repositório Nacional de Dados do nacional para a disponibilização de dados
Simples Nacional
do Simples Nacional, para acesso direto
pelas administrações tributárias.
OBJETIVOS: Implantar aplicativo de
restituição de crédito de pagamento
15)
Restituição
Automatizada
do
indevido, ou a maior, do Simples Nacional,
Simples Nacional
permitindo o tratamento automatizado dos
pedidos transmitidos pelo contribuinte.
CONSTATAÇÕES:
A Lei Complementar nº 123/2006 trata sobre regimes diferenciados de tributação
(Simples Nacional) e institui a figura do Microempreendedor Individual (MEI). A referida
LC estabelece que o mecanismo de comunicação entre as empresas optantes pelo
Simples Nacional e os Microempreendedores Individuais deve se dar no âmbito do
Portal do Simples Nacional/Portal do Empreendedor.
Adicionalmente à Lei Complementar, também foi editado o Decreto nº 6.884, de 25 de
junho de 2009, que instituiu o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM). No
contexto das disposições da Lei e do Decreto, todas as medidas que visem a simplificar
o relacionamento entre o contribuinte (MEI) estão alinhadas com o ordenamento jurídico
vigente e os objetivos do Brasil Eficiente.
A Receita Federal do Brasil, entidade fazendária responsável pelos tributos federais,
editou instruções normativas que coadunam com os projetos em andamento, senão
vejamos:
• INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1713, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - Dispõe
sobre o parcelamento de débitos devidos pelo Microempreendedor Individual,
apurados na forma do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos
Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei).
• INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1714, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - Altera a
Instrução Normativa RFB nº 1.508, de 4 de novembro de 2014, que dispõe sobre o
parcelamento de débitos apurados no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
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Pequeno Porte (Simples Nacional) no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e revoga a Instrução Normativa RFB nº 1.229, de 21 de dezembro de 2011.
OBJETIVOS: Implantar base nacional de
registro de veículos em estoque que
16) RENAVE – Registro Nacional de contemple sistemática para registro,
Veículos em Estoque
comunicação,
controle,
consulta
e
acompanhamento das transações de
veículos novos ou usados.
CONSTATAÇÕES:
A Resolução CONTRAN nº 678/2017, publicada em 26 de junho de 2017, instituiu o
Registro Nacional de Veículos em Estoque (RENAVE), destinado a viabilizar a
escrituração eletrônica dos livros de registro de movimento de entrada e saída de
veículos.
Iniciativas com similitude de finalidades também tramitam na Câmara dos Deputados:
• PL 3433/2015 - Alterar os dispositivos legais da Lei 9.503, de 23 de setembro de
1997, para instituir o Registro Nacional de Veículos em Estoque. (Autor: Cacá
Leão - PP/BA) – Status em março/2018: “Apensado ao PL 2741/2003”.
OBJETIVOS: Disponibilizar serviços aos
contribuintes, no ambiente e-CAC, que
facilitem o pedido de restituição de
ou
da
contribuição
17) Pedido Simplificado da Restituição e impostos,
previdenciária, ou reembolso de salário
Compensação de Tributos
família, ou do salário maternidade, assim
como a compensação entre os tributos
administrados pela Receita Federal.
CONSTATAÇÕES:
Com vistas a viabilizar a implementação do Projeto em questão, a Receita Federal do
Brasil editou Instrução Normativa no seguinte sentido:
• INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017 Estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso,
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim como todos os projetos antecedentes, trata-se de iniciativa aderente aos
objetivos do Brasil Eficiente.

18) SISEN

CONSTATAÇÕES:
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OBJETIVOS: Isenção de IPI e IOF para a
aquisição de veículos por taxistas e
pessoas com deficiência: automatizar os
procedimentos relativos ao requerimento,
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IPI/IOF para aquisição de veículos por
taxistas e deficientes físicos.
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A isenção de impostos na aquisição de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física, tem
previsão na Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. A iniciativa de automatizar os
procedimentos de requerimento e análise da isenção nas hipóteses previstas em lei
está aderente aos objetivos do Brasil Eficiente.
BLOCO VII - CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

19) Carteira de Trabalho Digital

OBJETIVOS:
Aperfeiçoamento
dos
processos de requerimento e emissão da
Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) em toda a rede própria de
atendimento do Ministério do Trabalho e na
rede complementar parceira.

CONSTATAÇÕES:
A iniciativa de responsabilidade do Ministério do Trabalho está aderente aos objetivos
do Brasil Eficiente. A expedição da Carteira de Trabalho Digital, assim como outros
documentos de identificação civil (Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009), deverá
observar as disposições normativas e legais vigentes acerca da atribuição de requisitos
de autenticidade, veracidade, integridade e validade jurídica existentes, especialmente
os mecanismos de utilização de certificação digital nos padrões ICP-Brasil (MP nº
2.200-2/2001).

BLOCO VIII - ESTRATÉGIA DIGITAL BRASILEIRA

20) Estratégia Digital Brasileira (EDB)

OBJETIVOS: O projeto tem por objetivo
promover a articulação das diversas
iniciativas governamentais ligadas à
economia digital em torno de uma visão
única, apoiando a digitalização dos
processos produtivos e a capacitação para
o ambiente digital, de forma a aumentar
significativamente o PIB, a competitividade
e a produtividade na economia brasileira.

CONSTATAÇÕES:
O Projeto, sob responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, está sendo debatido no âmbito de Grupo de Trabalho Interministerial
instituído por meio da Portaria nº 842, de 17 de fevereiro de 2017.
No âmbito do Grupo de Trabalho, foi disponibilizado documento que trata da ‘Estratégia
Brasileira de Transformação Digital’ (EBTD), sob consulta pública até o dia 31/08/2017.
O Objetivo da EBTD é elevar a posição do Brasil, no prazo de 2017 a 2022, no Índice
de Competitividade Global (Global Competitive Index), adotando métricas em
infraestrutura, cibersegurança e governo eletrônico.
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Considerando que trata de documento que define estratégias para um longo período
(ainda maior do que o Plano Plurianual, tratado no EGD), é importante que sua
elaboração e o resultado final do Grupo de Trabalho sejam acompanhados pelo Comitê
Executivo do Conselho Nacional para a Desburocratização - Brasil Eficiente.
BLOCO IX - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIO

21) Sistema Público de Escrituração OBJETIVOS: Unificar a prestação de
Contábil (SPED)
informações contábeis e tributárias.
CONSTATAÇÕES:
O Projeto em questão é de responsabilidade do Ministério da Fazenda, em atendimento
ao Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, que alterou o Decreto nº 1.800, de 30
de janeiro de 1996, dispondo sobre a autenticação de livros contábeis mediante
apresentação de escritura contábil digital.
A unificação das informações contábeis e tributárias é aderente aos objetivos do Brasil
Eficiente, devendo, assim como em outros projetos em curso, ser garantida a forma de
prestação de informações com grau de segurança jurídica, integridade, autenticidade e
não repúdio.
OBJETIVOS:
Implementar
cadastro
22) Consolidar e Desenvolver o Sistema
nacional de imóveis, títulos e documentos,
Nacional de Gestão de Informações
integrado com cartórios de registros e de
Territoriais (SINTER)
uso compartilhado por órgãos públicos.
CONSTATAÇÕES:
O registro eletrônico de imóveis é tratado na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
alterada pela Lei nº 13.173, de 21 de outubro de 2015, com a garantia de atendimento
aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e à
arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico).
As disposições legais preveem a disponibilização de informações constantes nos
bancos de dados de registros eletrônicos, por parte dos Registradores de Imóveis do
país, ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo federal, por meio eletrônico e sem ônus.
Em complemento às mencionadas disposições, o Decreto nº 8.764, de 10 de maio de
2016, instituiu o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, ferramenta de
gestão pública de dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis, urbanos e rurais,
produzidos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
O Projeto em análise, de responsabilidade do Ministério da Fazenda, pretende criar o
cadastro nacional de imóveis, títulos e documentos, integrado com cartórios de registros
e de uso compartilhado por órgãos públicos. Contudo, há de se registrar que, na
eventual inexistência de lei neste sentido, a criação de cadastro nacional depende de
ato legal, dada a reserva de competências constitucionais para tratamento do assunto.
Neste sentido, cumpre registrar iniciativas em andamento na Câmara dos Deputados;
• PL 450/2007 - Estabelece normas relativas ao protesto de títulos e seu
128

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

cancelamento, bem como a cobrança dos emolumentos referentes ao serviço.
(Autor: Mauro Benevides - PMDB/CE) – Status em março/2018: “Apensado ao PL
6792/2006”;
• PL 5951/2009 - Dispõe sobre o uso de meio eletrônico nos Registros Públicos,
adota providências adicionais para a segurança jurídica e celeridade das
transações imobiliárias e altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá
outras providências. (Autor: Indio da Costa - DEM/RJ) - Status em março/2018:
“Aguardando Apreciação pelo Senado Federal”. – Transformado em PROJETO
DE LEI DA CÂMARA nº 23, de 2010, que foi ARQUIVADA AO FINAL DA
LEGISLATURA, em 26/12/2014.
• PL 692/2011 – Altera a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais
e de registro. (Autor: Poder Executivo) – Status em março/2018: “Aguardando
Designação – Aguardando Devolução não membro”.
• PL 3148/2015 - Altera a Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, para dispor
sobre o protesto de títulos e outros documentos (Autor: Sóstenes Cavalcante PSD/RJ) – Status em março/2018: “Apensado ao PL 450/2007”.
BLOCO X – REDESIM

23) REDESIM

OBJETIVOS:
Rede
Nacional
para
Simplificação do Registro e Legalização de
Pessoas Jurídicas: implantar o Portal
REDESIMPLES
como
solução
de
integração de processos e procedimentos
relacionados à legalização de empresas e
negócios, entre a SEMPE, a RFB e os
demais intervenientes no processo de
simplificação e melhoria do ambiente de
negócios do País.

CONSTATAÇÕES:
A REDESIM foi instituída por meio da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, com a
finalidade de propor ações e normas aos seus integrantes, cuja participação na sua
composição será obrigatória para os órgãos federais e voluntária, por adesão mediante
consórcio, para os órgãos, autoridades e entidades não federais com competências e
atribuições vinculadas aos assuntos de interesse da Redesim.
O Projeto, de responsabilidade do Ministério da Fazenda e do Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, visa a implantar uma solução de
integração de processos e procedimentos relacionados à legalização de empresas e
negócios, entre a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa e a Receita Federal
do Brasil.
A integração dos processos está aderente aos objetivos do Brasil Eficiente. A título de
registro, há em tramitação uma proposição que igualmente visa a simplificar as formas
de relacionamento das empresas:
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• PL 4625/2016 - Simplifica as atividades dos auxiliares do comércio e o registro
empresarial (Autor: Poder Executivo) - Status em março/2018: "Aguardando
Designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC)".
BLOCO XI - VISTO ON-LINE PARA TURISTAS DE PAÍSES DE BAIXO RISCO MIGRATÓRIO

OBJETIVOS: Facilitar o procedimento para
a obtenção de vistos de turismo por
estrangeiros interessados em visitar o
24) Visto Online para Turistas de Países Brasil (processo feito de forma remota, via
website ou aplicativo no celular). Medida
de Baixo Risco Migratório
voltada a países de alto potencial turístico
e baixo risco migratório, com possibilidade
de extensão futura a outros países.
CONSTATAÇÕES:
O Projeto, sob responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, visa a facilitar o
procedimento para a obtenção de vistos de turismo para países com alto potencial
turístico e baixo risco migratório. A Lei nº 12.968, de 6 de maio de 2014, que estabelece
procedimento alternativo para a concessão de visto de turismo a estrangeiro, dispõe,
em seu artigo 2º, que o “visto de turista poderá, alternativamente, ser solicitado e emitido por
meio eletrônico, conforme regulamento”.
Assim como outros projetos tratados no âmbito da Comissão Executiva, a expedição do
visto eletrônico deve conter requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e
não repúdio, além de atender aos padrões de interoperabilidade estabelecidos nas
normas vigentes.
BLOCO XII - E-SOCIAL

25) e-Social

OBJETIVOS: Unificar a prestação das
informações referentes à escrituração das
obrigações fiscais, previdenciárias e
trabalhistas e padronizar sua transmissão,
validação, armazenamento e distribuição,
constituindo um ambiente nacional;
Simplificação de quinze obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas com
quatro entes governamentais distintos
(RFB, Caixa, INSS e MTb).

CONSTATAÇÕES:
O Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, instituiu o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). A simplificação
das obrigações prestadas no âmbito deste sistema, sob responsabilidade de Receita
Federal do Brasil, Ministério da Fazenda (Secretaria de Previdência), Caixa Econômica
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Federal (FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), Instituto Nacional do
Seguro Social, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Trabalho, está
aderente aos objetivos do Brasil Eficiente, já que resguarda a necessidade de
manutenção dos mecanismos de atribuição de integridade, validade jurídica e não
repúdio do cumprimento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas.
Tabela 11 – Blocos de projetos de prioridade do Governo Federal apresentados na 1ª Reunião

II.

2ª Reunião – 17/08/2017
Local e Data

A 2ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 17 de agosto de 2017, das 14h às
18h, no Palácio do Planalto, 4º Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Manuel Dantas
Matos, assessorado por Leonardo Elias Moreno da Silva e Juliana Lepesteur.
Além destes, estavam presentes:
Casa Civil:
•
•
•
•
•
•
•

Carlos de Araujo (SAM – Subchefia de Articulação e Monitoramento Gerente de Projetos);
Daniel Sigelmann (Secretaria Executiva – Secretário Executivo);
Nilza Emy Yamasaki (Secretaria Executiva – Assessora Especial);
Sylvio Koury (SAM – Gerente de Projetos);
Viviane Esse (SAM – Subchefe Substituta);
William Baghdassarian (Secretaria Executiva – Assessor);
Ysrael OIiveira (SAM – Gerente de Projetos).

MF – Ministério da Fazenda:
•
•
•

Eduardo Guardia (Secretário Executivo);
Julieta Verleun (Subsecretária de Gestão Estratégica);
Regis Kichei Kakinohama (Coordenador Geral).

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•
•
•
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Aline Ribeiro Soares (Secretária Adjunta);
Angelino Caputo (Secretário de Tecnologia da Informação Adjunto);
Ciro Pitangueira Avelino (Assessor da Secretaria Executiva);
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•
•

Luis Felipe Salin Monteiro (Diretor de Modernização);
Patrícia Brito de Ávila (Diretora de Programas da Secretaria Executiva).

MCTIC –
Comunicações:
•
•
•

Ministério

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

Alfonso Orlandi Neto (Subsecretário de Planejamento, Orçamento e
Administração);
Luiz Fernando Fauth (Assessor Especial da Secretaria Executiva);
Renata Virgilio (Coordenadora).

MTFC – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle:
•
•
•

Antônio Carlos Bezerra Leonel (Secretario Federal e de Controle
Interno);
José Marcelo Carvalho (Secretário Executivo Substituto);
Wagner Rosário (Ministro Substituto).

MDIC – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços:
•
•
•
•
•

Abrão Miguel Árabe Neto (Secretário de Comércio Exterior);
Andre Favero (Coordenador);
Giuliana Rigoni (Assessoria Especial da Secretaria Executiva);
Marcos Jorge de Lima (Secretário Executivo);
Yana Dumaresq Sobral Alves (Subsecretária de Gestão Estratégica e
Competitividade).

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Carolina Miranda Lamy (Chefe de Gabinete);
George Honorio Lima de Oliveira (Chefe de Gabinete);
Jessica Oliveira Vieira (Secretária Executiva);
Luciana Gontijo Pimenta (Chefe de Gabinete Substituta);
Maria Eduarda de Serra Machado (Chefe de Gabinete);
Rafael Vianna de Menezes (Secretário Adjunto);
Ricardo da Cunha Cavalcanti;
Sami Pinheiro de Moura (Assessor).

SEGOV / PR – Secretaria de Governo – Presidência da República:
•
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Antônio José Barreto de Araújo Júnior (Secretário Executivo Adjunto);
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•
•

Claudenice Custodio (Assessora);
Isabel Cristina Santos (Assessora).

SECOM / PR – Secretaria Especial de Comunicação Social –
Presidência da República:
•
•

Francisco Mendonça Filho (Secretário);
Nelito Falcão Silva (Assessor).

AGU – Advocacia Geral da União:
•
•

Eduardo Watanabe (Coordenador Geral de Projetos);
Paulo Gustavo Medeiros de Carvalho (Secretário Geral).

SEDES - Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social:
•
•

Luiz Eduardo Alves (Diretor de Programas);
Patrícia Vieira da Costa (Secretária Adjunta).

Sociedade Civil:
•
•
•
•

•
•
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Abdo Antônio Hadade (FIESP – Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – Diretor Titular);
Antonio Marcos Umbelino Lôbo (Umbelino Lôbo – Diretor
Superintendente);
Claudio Gastal (MBC – Movimento Brasil Competitivo – Presidente
Executivo);
Daniel Tisi Stivelberg (BRASSCOM – Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação – Diretor de
Relações Institucionais);
Rafael Lucchesi (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
– Diretor de Educação e Tecnologia);
Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM - Presidente);

•

Virgílio Augusto Fernandes Almeida (UFMG – Professor);

•

Natalia Rabelo (CNI – Assessora da Diretoria).
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ENAP:
•
•

Francisco Gaetani (ENAP – Escola Nacional de Administração Pública
- Presidente);
Guilherme Almeida (ENAP – Diretor de Inovação e Gestão do
Conhecimento).

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

viii)
ix)

MDIC - Apresentação das Medidas de Desburocratização;
Abertura para Conselheiros da Sociedade Civil;
ENAP - Apresentação da Proposta de Cronograma;
SECOM - Apresentação do Plano de Comunicação;
MPDG – Apresentação da Plataforma da Cidadania Digital;
ENAP – Apresentação da Metodologia de Classificação das Iniciativas de
Desburocratização;
SAM – Evolução dos Projetos Monitorados;
a. Prioritários;
b. Demais;
SAM – Informe sobre as Propostas da FIESP;
SEGOV – Informe sobre Doing Business.

Os itens relacionados na pauta foram abordados de acordo com os descritivos
abaixo:
i.

MDIC - Apresentação das Medidas de Desburocratização
a. Criação, em 16/09/2016, do Grupo de Trabalho de Simplificação
Administrativa, com o objetivo de se ter uma simplificação dos
processos, modernização infralegal e automação;
b. Consulta pública com o objetivo de abrir para o setor privado o envio
de propostas de simplificação e aperfeiçoamento no âmbito do Sistema
MDIC. O setor privado enviou 202 propostas, sendo que, destas, 51
foram selecionadas para fazerem parte do 1º ciclo de
desburocratização que ocorre entre Janeiro/2017 e Janeiro/2018;
c. As ‘Ações Estruturantes em Andamento’ compreendem o ‘Siscomex’,
‘Redesim’ e ‘Reestrutura do Sistema de P&D da Lei de Informática das
Empresas Instaladas no Polo Industrial de Manaus’. Para este último, o
destaque fica para a redução do backlog para a análise de relatórios
de P&D de 10 para 3 anos;
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d. As ‘Ações Estruturantes em Gestação’ estão focadas no INPI (Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual) e são divididas em ‘Gestão
Organizacional’, ‘Aperfeiçoamento de Normativos Legais’, ‘Gestão de
Pessoal’ e ‘Cooperação Internacional’. Além disso, há o projeto de
Governo Eletrônico com a migração de importantes processos do
MDIC para sistemas informatizados, tais como ‘Sistema Decom
Digital’, ‘Novo AliceWeb’, ‘Novo Siscoserv’ e ‘Certificado Digital de
Origem (COD)’;
e. Com maior destaque, foi apresentado o sistema ‘Sem Barreiras –
Sistema Eletrônico de Monitoramento de Barreiras às Exportações’,
que tem como objetivos: i) oferecer ao setor privado uma interface
única para apresentar barreiras as suas exportações e para
acompanhar as ações tomadas pelo governo; ii) contribuir para uma
atuação governamental mais coordenada e eficaz na defesa dos
interesses exportadores brasileiros; iii) manter acervo robusto de
barreiras às exportações brasileiras como subsídio para atuação mais
assertiva do governo e; iv) aumentar o acesso das exportações
brasileiras ao mercado internacional por meio da redução ou remoção
de barreiras comerciais. Tal sistema é dividido em 4 pilares, sendo: i)
Levantamento (portal de entrada com informações detalhadas); ii)
Processamento (análise de legitimidade e avaliação das ações); iii)
Tratamento (compartilhamento das informações nos órgãos
competentes) e; iv) Transparência (feedback automático ao
demandante e elaboração de relatório gerencial para o governo).

ii.

Abertura para Conselheiros da Sociedade Civil
a. Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM - Presidente): o participante
direcionou pergunta ao MDIC sobre visibilidade, meta e demais
indicadores voltados à redução do backlog do processo de concessão
de marcas. Para este questionamento, o MDIC informou que o backlog
é o principal indicador de monitoramento, mas que outros também
estão sendo acompanhados. O objetivo inicial do 1º ciclo de
desburocratização era de reduzir o backlog para 3 anos, e este objetivo
já foi atingido. Para o 2º ciclo, que se inicia em março/2018, a meta é
reduzir para 2 ou 1 ano. Foi informado também que o INPI realizou
grande esforço para a redução no processo de concessão de marcas,
e agora trabalha fortemente para a redução na liberação de patentes;
b. Rafael Lucchesi (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – Diretor de Educação e Tecnologia): fez ressalva que o INPI
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atualmente atua como agência desmotivadora para o processo de
inovação no país, por conta de seu modelo burocrático;
c. Virgílio Augusto Fernandes Almeida (UFMG – Professor): fez
ponderações sobre as divulgações do governo sobre as plataformas
únicas; porém, pelo fato destas plataformas serem de entidades
diferentes, acabam não sendo únicas e sim complementares. Portanto,
sugeriu a elaboração de uma estratégia consolidada de governo digital.
O coordenador do Comitê Executivo, Daniel Sigelmann mencionou o
decreto 8.936 de 19 de dezembro que 2016, que institui a Plataforma
de Cidadania Digital e dispõe sobre a oferta dos serviços públicos
digitais, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional. Em complemento, o
MDIC informou sobre o desafio da implementação do portal único, pois
necessita da integração de dados de 22 entidades; porém, todo o
trabalho será benéfico para o país, haja vista que a Fundação Getulio
Vargas (FGV) elaborou estudo em que a unificação dos dados visando
à desburocratização faria com que o PIB do Brasil aumentasse em
1,5%;
d. Claudio Gastal (MBC – Movimento Brasil Competitivo – Presidente
Executivo) e Rafael Lucchesi (SENAI – Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – Diretor de Educação e Tecnologia):
solicitaram que o governo dê retorno sobre as propostas recebidas
pelas entidades e ministérios. Além disso, Rafael Lucchesi mencionou
que até o dia 15/09/2017 a entidade fará a análise de todos os projetos
apresentados na 1ª Reunião do Comitê Executivo e a entregará para o
coordenador do projeto;
e. Manuel Matos (Câmara dos Deputados): demonstrou apoio do
legislativo em aprimorar o marco regulatório e mencionou a existência
da Comissão Mista da Desburocratização, criada pelo legislativo, com
a característica desburocratizante. Concluiu sugerindo que sejam
encaminhados à comissão mista todos os itens que tenham a
necessidade de alterar o marco regulatório.

iii.

ENAP - Apresentação da Proposta de Cronograma
a. O ENAP elaborou proposta de calendário dividindo o projeto em cinco
momentos, sendo:
i. 1ª Fase: Decolagem (09/2017 a 12/2017): compreende a fase
do projeto em que se dá a organização do trabalho, a
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concatenação do conjunto de iniciativas, o retorno dos
ministérios para discussão das iniciativas, a estruturação do
“olhar midiático” e a recepção de proposições concretas por
parte da sociedade civil e setor privado;
ii. 2ª Fase: Primeira Rodada de Arremates e Entregas (01/2018 a
03/2018): período do projeto em que se estabelece o ponto de
controle sobre o conjunto das iniciativas, a organização de
eventos associados ao cronograma de atividades de ministros, a
avaliação da pertinência de se introduzirem novas iniciativas
cujo prazo de conclusão transcenda o final do mandato do atual
governo, e o processamento de contraditórios pendentes de
modo a desobstruir o andamento de iniciativas em curso;
iii. 3ª Fase: Aprofundamento das Iniciativas Mais Complexas
(04/2018 a 06/2018): fase de conclusão de estudos e análises
relativos a propostas cujo tempo de sistematização do problema
e organização das escolhas seja maior; processamento
decisório sobre temáticas pendentes conflitivas; finalização das
propostas com prazo intermediário de maturação; publicação de
iniciativas que estejam prontas; e balanço preliminar das
iniciativas que se espera concluir ainda em 2018 e daquelas que
ficarão pendentes;
iv. 4ª Fase: Segunda Rodada de Entregas (07/2018 a 09/2018):
elenca o arremate das medidas em condições de serem
lançadas antes das eleições gerais de outubro; sistematização
das iniciativas que dependerão de esforço legislativo;
redirecionamento de esforços no que se refere às medidas que
não terão como ser concluídas até dezembro/2018; organização
da publicação das medidas que serão anunciadas durante o
período eleitoral; e preparação do material a ser entregue à
equipe de transição do governo a ser eleito em outubro/2018;
v. 5ª Fase: Finalização (10/2018 a 12/2018): arremate de
propostas de longa maturação ou que se encontram nos
estágios finais de detalhamento e conclusão; sistematização do
portfólio de pendências para instrumentalizar o próximo governo
na persecução da continuidade desta agenda; e organização de
reunião com a equipe de transição do próximo governo, de
modo a transferir a memória dos trabalhos e as sugestões
encaminhadas.
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iv.

SECOM - Apresentação do Plano de Comunicação
a. Inicialmente foi apresentada a ideia da divulgação do Brasil Eficiente
como algo que estivesse em andamento; portanto, sugeriu-se a
utilização, para o plano de comunicação do programa, o nome
‘Movimento Brasil Eficiente’. No entanto, o representante do MBC,
Claudio Gastal, informou que este nome já existe e é utilizado por outra
entidade; assim, os representantes da SECOM deveriam apresentar no
próximo encontro uma nova proposta de nome para ser utilizado no
plano de comunicação do programa;
b. Apresentou-se a estratégia de mobilização de dentro para fora, que
demonstrará o engajamento do Governo Federal na oferta de serviços
para o cidadão. O princípio desta estratégia é de comunicar ao cidadão
que o Governo Federal se preocupa com ele e que está atento às
mudanças tecnológicas para prestar um melhor serviço;
c. Elaborou-se o ‘Selo Brasil Eficiente’, que visa a identificar todas as
ações relevantes de desburocratização dentro do próprio governo. O
interesse é usar este selo como diferencial para projetos de
desburocratização lançados, gerando uma competição positiva entre
órgão e gestores. Para isso, passa a ser necessário o desenvolvimento
de ações de endomarketing para mobilizar gestores públicos e
servidores, além de se criar um núcleo de certificação e controle de
prazos e entregas, para que não haja grande intervalo entre a
solicitação do projeto e a entrega;
d. O Plano de Comunicação para a Sociedade buscará veicular peças
publicitárias sobre o Brasil Eficiente, dando proporção das medidas de
desburocratização para os cidadãos, além de divulgar grandes marcos
e entregas de serviços digitais e medidas disruptivas. Além disso,
buscará realizar solenidades nos ministérios ou no Palácio do Planalto
para os lançamentos mais relevantes.

v.

MPDG – Apresentação da Plataforma da Cidadania Digital
a. O MPDG apresentou a justificativa para a nomenclatura ‘Plataforma da
Cidadania Digital’, sendo:
i. Plataforma: o objetivo de ser uma plataforma refere-se ao fato
de haver uma ligação direta entre o governo e o cidadão, e
nesta ligação há elementos interconectados entre si que
precisam ser atendidos, tais como: i) atendimento; ii) serviços;
iii) infraestrutura e; iv) regulamentação;
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ii. Cidadania: o cidadão se utiliza de diversos serviços do governo,
como, por exemplo, saúde, educação, segurança, transporte,
cultura, esporte, etc. Para cada um destes serviços, há uma
plataforma diferente para atendê-lo, o que gera confusão para o
cidadão;
iii. Digital: os principais objetivos que levam a iniciativa a ser uma
plataforma digital referem-se aos fatos de: ser centrada no
cidadão, apresentar serviços transversais, oferecer integração
dos dados e simplificação nos processos.
b. Mediante os fatos apresentados, foi demonstrada a arquitetura do
Portal de Serviços, que tem como objetivo a prestação de serviços do
governo para o cidadão. Primeiramente, torna-se necessária a
execução das consultorias de simplificação que elencarão os principais
serviços a serem oferecidos inicialmente ao cidadão, todos através de
uma unificação das bases de dados. Depois disso, passam a ser
necessárias as ferramentas de transformação digital que buscarão
manter um login padrão para o cidadão, um cadastro compartilhado
entre as bases, o monitoramento da solicitação, o acompanhamento e
a avaliação dos serviços, o pagamento digital e o monitoramento do
volume de atendimento, tempo e satisfação do usuário.
c. Utilizando-se como premissa o decreto nº 9.094/2017, foi apresentada
a arquitetura dos Projetos de Interoperabilidade de Dados que
buscarão ter portal único, login padrão, compartilhamento de cadastro
do cidadão e cruzamento de dados das bases governamentais. Neste
momento, o representante da Câmara dos Deputados solicitou a
informação sobre qual seria o dado primário para o reconhecimento do
cidadão, e informou que a ICN (Identificação Civil Nacional) serviria
como unificador dos dados, pois reunirá diversos documentos dos
cidadãos sob um único registro. Obteve como resposta dos
representantes do MPDG que os dados seriam coletados dos órgãos
governamentais até que a ICN fosse implementada. Tão logo isso
ocorresse, a ICN certamente faria parte do registro de identificação do
cidadão no portal de acesso.

vi.

ENAP – Apresentação da Metodologia de Classificação das Iniciativas
de Desburocratização
a. Na apresentação foi destacado que existem mais de 200 iniciativas
oriundas dos diversos ministérios, e que o estabelecimento de critérios
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complementares de agregação pode auxiliar na priorização e
tratamento de tais propostas. Sendo assim, os critérios propostos
respeitaram os seguintes tópicos:
i. Macroagenda Contemplada:
1. Doing Business;
2. Propostas Encaminhadas pela FIESP;
3. Plataforma de Cidadania Digital.
ii. Tipos de Intervenções e Iniciativas de Desburocratização:
1. Tecnológica (sistemas);
2. Revisão de processos;
3. Normativa:
a. Legal;
b. Regulatória / Infralegal.
iii. Aspectos Adicionais que Podem Aumentar a Complexidade da
Intervenção:
1. Implicações Federativas;
2. Implicações Tributárias;
3. Implicações Legais.
b. Após as explanações sobre as organizações das propostas, o
representante da Câmara dos Deputados manifestou-se sobre a
colaboração do legislativo nas intervenções necessárias para o
encaminhamento das propostas para a comissão mista presidida pelo
deputado Julio Lopes, alegando que esta é uma comissão que visa a
dar celeridade aos processos, em si uma atuação que visa à
desburocratização das duas casas legislativas.
vii.

SAM – Evolução dos Projetos Monitorados
a. A SAM, na condição de responsável pela atividade de monitorar o
Brasil Eficiente, atualizou os participantes do projeto sobre a evolução
das iniciativas de desburocratização. Os resultados observados foram:
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Beneficiários por Iniciativas Propostas
Total de
Beneficiários da Ação
Iniciativas
Governo, Iniciativa Privada e Cidadão
39
Governo
37
Iniciativa Privada
37
Governo e Cidadão
31
Cidadão
28
Governo e Iniciativa Privada
22
Cidadão e Iniciativa Privada
19
Total
213

Share
18,31%
17,37%
17,37%
14,55%
13,15%
10,33%
8,92%
100,00%

Tabela 12 – Beneficiários das iniciativas propostas – 2ª reunião

Beneficiários por Iniciativas Propostas (Com
Sobreposição)
Total de
Beneficiários da Ação
Share
Iniciativas
Governo
129
35,54%
Cidadão
117
32,23%
Iniciativa Privada
117
32,23%
Total
363
100,00%
Tabela 13 – Beneficiários por iniciativas propostas – 2ª reunião

Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega

Figura 20 - Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega (2ª reunião)

*48 iniciativas sem informação do prazo
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Status em Relação ao Tempo de Execução

Figura 21 - Status em Relação ao Tempo de Execução (2ª reunião)

* 50 iniciativas sem informação do tempo de execução
** 56 iniciativas sem informação do % concluído
Status em Relação ao % de Execução

Figura 22 - Status em Relação ao % de Execução (2ª reunião)

* 50 iniciativas sem informação do tempo de execução
** 56 iniciativas sem informação do % concluído
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b. Foram apresentadas as iniciativas concluídas pelo Brasil Eficiente; são
elas:
i. Restituição Automatizada do Simples Nacional: serviço de
restituição automatizada disponibilizado no portal do Simples
Nacional;
ii. Facilitar o Pagamento do Simples Nacional por Modalidades
Eletrônicas: opção pelo débito automático do MEI disponível em
19 instituições bancárias e pagamento online, no momento da
geração do DAS em uma instituição bancária;
iii. Parcelamento Especial do Simples Nacional: implantar sistema
de parcelamento especial de débitos do Simples Nacional e
MEI;
iv. Sistema de Concessão Eletrônica de Isenção de IPI / IOF –
SISEN: concessão automática de isenção de IPI / IOF para
taxistas.
viii.

SAM – Informe sobre as Propostas da FIESP
a. Foi feita a prestação de contas à FIESP sobre as propostas
encaminhadas. A SAM informou ter enviado as propostas aos Comitês
Permanentes dos Ministérios, de acordo com as temáticas, sendo:

Quantidade
9
8
7
4
3
3
2
1
1

Órgão
MDIC
MF
Casa Civil
MTb
MPDG
SEMPE / SG*
CGU
MCTI
MMA**

Tabela 14 – quantidade de propostas por órgão (2ª reunião)

* Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
** Ministério do Meio Ambiente
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b. O MF apresentou respostas sobre as propostas encaminhadas pela
FIESP:
i. Proposta: Padronização dos Requisitos e Temporalidade das
Declarações
Parecer do MF: a padronização ocorrerá através de nova
demanda do e-Social em Julho/2018
ii. Proposta: Simplificação do Sistema Tributário
Parecer do MF: a simplificação ocorrerá através de nova
demanda do e-Social em Julho/2018
iii. Proposta: Aplicação do Princípio de Confiança na Área Fiscal
Parecer do MF: a prestação de informações entre o Estado e a
sociedade civil ocorrerá através de nova demanda do e-Social
em Julho/2018
iv. Proposta: Simplificação da Certidão Negativa de Débito
Tributário
Parecer do MF: A RFB objetiva a facilitação da obtenção da
CND, mas para os contribuintes que têm direito a ela
v. Proposta: Eliminação da Guia de Informação e Apuração do
ICMS (estadual) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais
Parecer do MF: a eliminação da guia passará a vigorar a partir
do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) com a
Simplificação das Obrigações Acessórias Estaduais a ser
implementado em Dezembro/2017
vi. Proposta: Registro Único de Regularidade Fiscal
Parecer do MF: Em princípio, esta proposta é tecnicamente
inviável, no momento. Há outros projetos que buscam a
integração com Estados e Municípios, cujos resultados poderão
alterar esta avaliação
vii. Proposta: Janela Única Portuária
Parecer do MF: haverá um portal único em Dezembro/2018 que
permitirá que toda a informação seja inserida uma única vez, a
fim de ser tratada e processada antes da chegada do navio e
das mercadorias ao porto.
viii. Proposta: Desobrigação do Preenchimento do Documento de
Massa Bruta Verificada
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Parecer do MF: Esta obrigatoriedade foi instituída pela Marinha
do Brasil, mais especificamente pela Diretoria de Portos e
Costas (DPC), por meio da Portaria 164/2016. O pedido é para
retirar essa exigência, que deve ser encaminhado para a
avaliação da Marinha do Brasil.
ix.

SEGOV – Informe sobre Doing Business
a. O presidente da reunião, Daniel Sigelmann, deliberou por apresentar o
informe no início da 3ª reunião do Comitê Executivo do Conselho
Nacional para a Desburocratização, pelo fato de que parte dos
representantes da sociedade civil não estar mais presente.

III.

3ª Reunião – 21/09/2017

Local e Data
A 3ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 21 de setembro de 2017, das 14h
às 18h, no Palácio do Planalto, 4º Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Manuel Dantas
Matos, assessorado por Leonardo Elias Moreno da Silva e Juliana Lepesteur.
Além destes, estavam presentes:
Casa Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Carlos de Araujo (SAM – Subchefia de Articulação e Monitoramento Gerente de Projetos);
Daniel Sigelmann (Secretaria Executiva – Secretário Executivo);
Julian Marcondes Viana de Assis (Secretaria Executiva - Assessor);
Luiz Carlos de Azevedo (Secretaria Executiva – Assessor Especial);
Marcelo Sampaio Cunha Filho (SAM – Subchefe Adjunto);
Marcia Nabut (SAM – Assessora);
Marina Cançado (CDES – Conselho Nacional de Desenvolvimento
Social – Conselheira);
Pedro Florêncio (SAM – Subchefe Adjunto de Política Econômica);
Viviane Esse (SAM – Subchefe Substituta);
Ysrael OIiveira (SAM – Gerente de Projetos).
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MF – Ministério da Fazenda:
•
•

Julieta Verleun (Subsecretária de Gestão Estratégica);
Regis Kichei Kakinohama (Coordenador Geral).

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•
•
•

Daniel M. P. Rogério (Coordenador Geral);
Gleisson Cardoso Rubin (Secretário de Gestão);
Patrícia Brito de Ávila (Diretora de Programas da Secretaria Executiva).

MCTIC –
Comunicações:
•
•

Ministério

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

Luiz Fernando Fauth (Assessor Especial da Secretaria Executiva);
Rodrigo Cruz Gebrim.

MTFC – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle:
•

José Marcelo Carvalho (Secretário Executivo Substituto).

MDIC – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços:
•

Izabel Cristina de Oliveira Santos (Secretária Executiva do Programa
Bem Mais Simples).

SEGOV / PR – Secretaria de Governo – Presidência da República:
•

Claudenice Custodio (Assessora).

Senado Federal:
•

Diego Franco de Araújo Jurubeba.

SECOM / PR – Secretaria Especial de Comunicação Social –
Presidência da República:
•
•
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Gislaine Passador (Assessora);
Nelito Falcão Silva (Assessor).
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MME – Ministério de Minas e Energia:
•
•

Leonardo Caldas (Superintendente de Gestão Administrativa);
Marco Aurelio Pacheco (Chefe da Assessoria Especial de Gestão
Estratégica).

AGU – Advocacia Geral da União:
•

Eduardo Watanabe (Coordenador Geral de Projetos).

SEDES - Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social:
•
•
•

Adriana da Silva Pereira (Assessora);
Patrícia Audi (Secretária);
Patrícia Vieira da Costa (Secretária Adjunta).

Sociedade Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdo Antônio Hadade (FIESP – Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – Diretor Titular);
Andre Macieira (Elogroup);
Antonio Marcos Umbelino Lôbo (Umbelino Lôbo – Diretor
Superintendente);
Davi Almeida (Elogroup);
Matheus Palucci de Campos (FIESP);
Pablo Silva Sesario (CNI – Confederação Nacional da Indústria);
Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM - Presidente);
Tatiana Ribeiro (MBC – Superintendente).

ENAP:
•
•

Francisco Gaetani (Presidente);
Manuel Bordita (Assessor).

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
i)
ii)
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iii)
iv)
v)
vi)

vii)
viii)
ix)

a. Prioritários;
b. Demais;
BRASSCOM, CNI, FIESP e MBC – Apresentação de Propostas;
Senado Federal e Câmara dos Deputados – Colaboração do legislativo no
Brasil Eficiente;
MPDG – Plataforma de Preços;
MCTIC – Avanços de Desburocratização:
a. Geral;
b. Radiodifusão;
MME – Avanços na ANP;
ENAP – Metodologia de Desburocratização da ELO;
SECOM / PR – Manual de Uso do Selo Brasil Eficiente.

Os itens relacionados na pauta foram abordados de acordo com os descritivos
abaixo:
i.

SEGOV – Informe sobre Doing Business
a. Programa Bem Mais Simples Brasil: programa que objetiva diminuir a
burocracia e melhorar a eficiência na gestão pública. Tal programa
apresenta cinco diretrizes: i) eliminar exigências que se tornaram
obsoletas com a evolução tecnológica; ii) unificar o cadastro e a
identificação do cidadão; iii) permitir o acesso aos serviços públicos em
um só lugar; iv) guardar informações dos cidadãos para consultas e; v)
resgatar a fé na palavra do cidadão, substituindo documentos por
declarações pessoais. O primeiro objetivo do programa é aumentar a
classificação do Brasil no Relatório Doing Business elaborado pelo MF
e MDIC;
b. Apresentação dos fatores comuns de sucesso identificados pelo Banco
Mundial: i) visão abrangente de longo prazo e com objetivos claros; ii)
plano de implementação detalhado, com metas mensuráveis e
monitoradas; iii) liderança no mais alto nível político e mecanismos
claros de responsabilização; iv) reforma inclusiva com a participação
da sociedade e; v) comunicação efetiva com a sociedade;
c. Apresentação do Plano Operacional para a melhoria do ambiente de
negócios: utilização do Conselho Nacional para a Desburocratização e
seu respectivo Comitê Executivo, juntamente com a elaboração de
comitês temáticos para a elaboração dos planos compostos por
projetos prioritários, ações, metas e indicadores que tenham impacto
na administração pública federal, estadual e/ou municipal. Além disso,
deverá ser utilizada a Comissão Mista de Desburocratização para dar
celeridade à tramitação de processos no legislativo;
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d. Workshop de Melhoria do Ambiente de Negócios – Abertura de
Empresas: no dia 13/09/2017 houve a realização de evento que
apresentou o projeto cujo objetivo é buscar soluções para melhorar o
ambiente de negócios, desburocratizar o sistema e proporcionar a
atração de investimentos internacionais para a economia brasileira.
Neste evento estavam presentes membros do governo federal,
governadores, prefeitos, juntas comerciais, Banco Mundial e sociedade
civil. O destaque ficou por conta do Estado de Alagoas, pois realiza a
abertura de empresas em até um (1) dia. Foram definidos encontros
em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) para avanço do tema;
e. Desafios Estabelecidos até 2023 para Abertura de Empresas:
i. Diminuir a quantidade de procedimentos de 11 para 3;
ii. Reduzir o prazo para abertura de empresas para 5 dias (hoje
são necessários 79 dias);
iii. Integração do Processo de Viabilidade Negocial, Inscrição
Tributária e Licenciamento através do Redesim;
iv. Utilização do CNAE como referência para identificar empresas
de baixo risco e cadastramento nos sindicatos patronais e de
empregados, de forma eletrônica;
v. Mapeamento Municipal através do SINTER;
vi. E-Social com a absorção do CAGED;
vii. Emissão do PIS no momento da emissão da certidão de
nascimento ou carteira de trabalho;
viii. Habilitação das Juntas Comerciais para se tornarem
Autoridades de Registros da ICP-Brasil.
f. Workshop de Melhoria do Ambiente de Negócios – Registro de
Propriedades: no dia 14/09/2017 houve a realização de evento que
apresentou o projeto cujo objetivo é buscar soluções para melhorar o
registro de propriedades. Neste evento estiveram presentes membros
do Ministério da Fazenda, Cidades, Receita Federal, Justiças Federal,
Eleitoral e do Trabalho e Associações Nacionais e Regionais (RJ e SP)
dos Cartórios de Registradores Imobiliários, de Registradores de
Títulos e Documentos e Notários. No workshop foram feitas as
seguintes apresentações:
i. RFB – Projeto Sinter: Sistema de Informações Territoriais;
ii. TSE – Identificação Civil Nacional (ICN);
iii. Anoreg (DF) – Projeto de Integração dos Cartórios.
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Os participantes entenderam ser possível a redução significativa de
tempo e procedimentos, através da integração entre os cartórios e a
centralização das emissões das certidões. Os cartórios (Anoreg e IRIB)
apresentarão, até o dia 29/09/2017, proposta fechada com melhorias
que possam ser realizadas e o prazo de implementação. Além disso,
desejam envolver os representantes dos municípios de São Paulo (SP)
e Rio de Janeiro (RJ), bem como membros do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Neste momento, Manuel Matos solicitou a palavra e
destacou que o artigo 236 das Disposições Constitucionais Gerais da
Constituição Federal de 1988 prevê que quem regula e autoriza a
mudança na forma de funcionamento dos cartórios é o Judiciário.
Complementou informando que pela portaria 149 do CNJ o corregedor
nacional de justiça pode aprovar procedimentos de utilização nacional
com o objetivo de facilitar o avanço no processo de modernização.
Portanto, sugeriu que fosse buscado o entendimento com o CNJ para
que o fluxo de tramitação ocorra conforme o previsto.
g. Desafios Estabelecidos até 2023 para Registro de Propriedades:

ii.

i. Diminuir a quantidade de procedimentos de 13 para 3;
ii. Reduzir o prazo para registro de propriedade para 15 dias (hoje
são necessários 31 dias);
iii. Integração dos cartórios de notas, registro de imóveis e emissão
de certidão (ação do Sinter);
iv. Elaboração de novo processo para solicitação de transação
imobiliária realizado de maneira eletrônica, com posterior
assinatura presencial da escritura perante um tabelião;
v. ICN – manter uma base de dados do cidadão de maneira única
e confiável;
vi. Redução do tempo de decisão em 1ª Instância para menos de
24 meses.
SAM – Evolução dos Projetos Monitorados
a. A SAM, na condição de responsável pela atividade de monitorar o
Brasil Eficiente, atualizou os participantes do projeto sobre a evolução
das iniciativas de desburocratização. Os resultados observados foram:
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Beneficiários por Iniciativas Propostas
Total de
Beneficiários da Ação
Iniciativas
Governo, Iniciativa Privada e Cidadão
49
Governo
35
Governo e Cidadão
36
Iniciativa Privada
36
Cidadão
25
Governo e Iniciativa Privada
21
Cidadão e Iniciativa Privada
19
Total
221

Share
22,17%
15,84%
16,29%
16,29%
11,31%
9,50%
8,60%
100,00%

Tabela 15 - Beneficiários por Iniciativas Propostas (3ª reunião)

Beneficiários por Iniciativas Propostas (Com Sobreposição)
Total de
Beneficiários da Ação
Share
Iniciativas
Governo
129
32,66%
Cidadão
141
35,70%
Iniciativa Privada
125
31,65%
Total
395
100,00%
Tabela 16 - Beneficiários por Iniciativas Propostas (Com Sobreposição) -3ª reunião

Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega

Figura 23 – Iniciativas Propostas por Prazo de entrega

*39 iniciativas sem informação do prazo
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Status em Relação ao Tempo de Execução

Figura 24 - Status em Relação ao Tempo de Execução (3ª reunião)

* 43 iniciativas sem informação do tempo de execução
** 46 iniciativas sem informação do % concluído

Status em Relação ao % de Execução

Figura 25 - Status em Relação ao % de Execução (3ª reunião)

* 43 iniciativas sem informação do tempo de execução
** 46 iniciativas sem informação do % concluído
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c. Foram apresentadas as iniciativas concluídas pelos Comitês
Permanentes dos Órgãos, sendo 38 ao longo do ano e 12 em
Setembro/2017:

Tabela 17 – Título da ação x órgão x beneficiário (3ª reunião)

iii.

BRASSCOM, CNI, FIESP e MBC – Apresentação de Propostas
a. Os representantes da Sociedade Civil que compõem o Comitê
Executivo do Conselho Nacional para a Desburocratização
apresentaram propostas transformacionais para a desburocratização,
modernização e digitalização da Administração Pública brasileira, com
foco na redução das etapas de interação entre as diversas instâncias
de Governo, o cidadão e as empresas, de modo a garantir a melhoria
do ambiente de negócios e a assegurar o exercício da democracia e
elevar os níveis de participação social nos destinos do Estado
brasileiro. Para tal, foi entregue exemplar físico de 111 propostas de
modernização de leis e atos infralegais para a desburocratização;
b. Os representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
Diego Jurubeba e Manuel Matos, respectivamente, parabenizaram o
trabalho e informaram que farão levantamento dos itens que forem
passíveis de discussão e aqueles que já foram deliberados
anteriormente;
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c. Os membros da sociedade civil destacaram a preocupação com o
lançamento do e-Social em Janeiro/2018. No entanto, o representante
da Receita Federal informou que o sistema já está maduro e poderá
ser lançado sem problemas a partir de Janeiro/2018 - inclusive, o
layout definitivo já está disponível e as novas regras da reforma
trabalhista estão no sistema;

iv.

Senado Federal e Câmara dos Deputados – Colaboração do legislativo
no Brasil Eficiente
a. Manuel Matos iniciou a apresentação demonstrando o histórico de
criação do Brasil Eficiente, que teve como ordem cronológica: i) Ofício
de Indicação (INC) nº 2325/2016, de 22/06/2016, do Deputado Julio
Lopes (PP - RJ); ii) Ofício nº 684/2016/Casa Civil, de 31/10/2016 e; iii)
Decreto sem Número (DSN) de 07/03/2017;
b. Salientou que a função do legislativo, no Conselho Nacional para a
Desburocratização, é de identificar, mapear e sistematizar as matérias
em tramitação, nas duas casas do legislativo, que se relacionem com
os objetivos e prioridades do Brasil Eficiente;
c. Apresentou que o legislativo tem como objetivo, no Brasil Eficiente, a
modernização da administração pública federal mediante a prestação
de serviços públicos online, com segurança, qualidade e mobilidade,
compatíveis com as demandas da sociedade contemporânea;
d. Mencionou que a Comissão Mista de Desburocratização surgiu a partir
de ato conjunto dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, de nº3, de 2016, ato este que instituiu a Comissão Mista
de Desburocratização destinada a avaliar processos, procedimentos e
rotinas realizados por órgãos e entidades da administração pública
federal, assim como as respectivas estruturas organizacionais, nos
termos que especifica;
e. Demonstrou que a vantagem da Comissão Mista de Desburocratização
é o fato de que as matérias são deliberadas sem a necessidade de
tramitar nas comissões da Câmara dos Deputados e Senado Federal,
sendo encaminhadas diretamente para os plenários das duas casas
legislativas;
f. Relacionou
os
representantes
Desburocratização, sendo:
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i. Presidente: Deputado Julio Lopes (PP – RJ);
ii. Relator: Senador Antonio Anastasia (PSDB – MG);
iii. Câmara dos Deputados (Membros Titulares):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dep. Efraim Filho (DEM – PB);
Dep. Julio Lopes (PP – RJ);
Dep. Leonardo Quintão (PMDB – MG);
Dep. Jorginho Mello (PR – SC);
Dep. Paulo Abi-Ackel (PSDB – MG);
Dep. Tadeu Alencar (PSB – PE)

iv. Câmara dos Deputados (Membros Suplentes):
1. Dep. Giuseppe Vecci (PSDB – GO);
2. Dep. Hugo Leal (PSB – RJ);
3. Dep. Valdir Colatto (PMDB – SC)
v. Senado Federal (Membros Titulares):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sen. Antonio Anastasia (PSDB – MG);
Sen. Armando Monteiro (PTB – PE);
Sen. Fernando Bezerra Coelho (PMDB – PE);
Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN);
Sen. Paulo Rocha (PT – PA);
Sen. Simone Tebet (PMDB – MS);
Sen. Wilder Morais (PP – GO)

g. Divulgou o acompanhamento do legislativo nos projetos apresentados
nas reuniões prévias do Comitê Executivo do Brasil Eficiente.

v.

MPDG – Plataforma de Preços
a. O Painel de Preços é uma ferramenta desenvolvida pela Secretaria de
Gestão do MPDG (SEGES/MP) e disponibiliza, de forma clara e de
fácil leitura, dados e informações de compras públicas homologadas no
Sistema de Compras do Governo Federal – COMPRASNET. Tem
como objetivo auxiliar os gestores públicos nas tomadas de decisões
nas execuções de processos de compras, dar transparência em
relação aos preços cobrados pela Administração Pública e estimular o
controle social;
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b. O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de gerar economia na
ordem de R$ 4 milhões por ano e reduzir o tempo de pesquisa de
preços de 45 dias para 15 minutos;
c. Foi realizada uma simulação de pesquisa na ferramenta, conectada à
internet.

vi.

MCTIC – Avanços de Desburocratização
a. A Secretaria de Radiodifusão (SERAD) informou que havia 56.000
processos em tramitação, sendo: i) 36.000 para radiodifusão comercial;
ii) 5.000 para radiodifusão educativa; iii) 5.000 para radiodifusão
comunitária e; iv) 10.000 para fiscalização de serviços de radiodifusão.
Como informação complementar, foi apresentado que, para os
processos de radiodifusão comercial, o tempo médio de tramitação nos
órgãos públicos era de aproximadamente 10 anos;
b. Mediante o exposto, foi encaminhada uma proposta de Medida
Provisória (MP nº 747/2016, que foi posteriormente convertida na Lei
nº 13.424/2017) para tratar dos problemas das alterações relacionadas
às leis. As principais alterações foram renovações de outorga,
contratuais, estatutárias e cobrança de certidões;
c. Foi encaminhada uma proposta de alteração do Decreto nº
52.795/1963, que aprovou o regulamento dos serviços de radiodifusão,
de forma que ele melhor se adequasse às alterações ocorridas nas
Leis, resultando no Decreto nº 9.138/2017. As principais alterações
basearam-se em reduzir a quantidade de documentos exigidos, além
de considerar como válidas as certidões protocolizadas no prazo de
até 60 dias, contados da data da expedição, ressalvadas aquelas com
prazo de validade estabelecido em lei.

vii.

MME – Avanços na ANP
a. Foi sugerido ao MME o desenvolvimento do sistema de registro de
documentos para o segmento de revenda de GLP. Para tal, será
elaborado o processo eletrônico para autorização de funcionamento e
atualização cadastral, além da atuação de 70 mil agentes regulados. A
previsão de conclusão para esta ação é em Dezembro/2017;
b. Além do item acima, foi sugerido ao MME a Gestão de Estoque
Regulatório, que é parte do Programa de Qualidade Regulatória da
Agência e está fortemente alinhada com o planejamento estratégico da
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instituição. Para tal, será necessário realizar o mapeamento do
processo de criação de novos normativos, a ser debatido internamente
pelo órgão;
c. Como melhoria de processos gerais, a ANP apresentou um diagnóstico
de inexistência de unidade coordenadora dos projetos, fragmentação
normativa, excesso de sobreposição e exigências, ausência de
consolidação normativa e sobrecargas administrativas com elevação
de custos e prazos. Como solução para a melhoria dos processos,
estabeleceu-se que a metodologia a ser adotada será dividida em 3
pilares, sendo:
i. Guilhotina Regulatória: eliminação de normativos em desacordo
com a política regulatória vigente ou com o atual arcabouço
regulatório;
ii. Simplificação Administrativa: i) eliminação de exigências
consideradas desnecessárias; ii) eliminação de sobreposições;
iii) redução de custos administrativos e de compliance e; iv)
simplificação administrativa;
iii. Consolidação Normativa: diminuição do número de normativos
por meio da consolidação de normas que se relacionem a um
mesmo produto, ou atividade econômica, em um único
regulamento.

viii.

ENAP – Metodologia de Desburocratização da ELO
a. A abordagem do tema se deu através de três pilares, sendo:
i. Líderes da Transformação: minimizar as barreiras internas e
potencializar as vocações e talentos de quem vai empreender
transformações no setor público. Para tal, encontram-se 4
estágios:
1. Estágio 1 - Ingenuidade e Romantismo: “Eu quero
mudar! As pessoas que não querem mudar”;
2. Estágio 2 – Racionalização & Frustração: “Eu quero
mudar! O sistema não foi feito para mudar”;
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3. Estágio 3 – Resignação & Auto Conforto: “É muito caro
remover as barreiras nas melhorias que são realmente
relevantes”;
4. Estágio 4 – Idealismo e Pragmatismo: “Novas formas
de resolver os velhos desafios da gestão pública. As
principais barreiras são internas”.
ii. A Abordagem da Transformação: conectar servidores,
liderança e usuários a partir da gestão técnica e política da
janela de oportunidades, ao longo do tempo. Os pilares desta
abordagem se dividem da seguinte maneira:
1. Usuários: o que o usuário realmente precisa para
resolver os seus desafios;
2. Liderança: agenda da liderança técnica e política, e
saber quem ganha e quem perde com cada uma das
iniciativas;
3. Servidores: o que é possível mudar no modo como as
pessoas trabalham, e como criar capacidade ao longo do
tempo.
iii. Resultados Entregues: a capacidade institucional é gerada a
partir de múltiplos ciclos de transformação de serviços públicos.

ix.

SECOM / PR – Manual de Uso do Selo Brasil Eficiente
a. Inicialmente foi apresentado o ‘Selo Brasil Eficiente’:

Figura 26 – Logo do Brasil Eficiente inicial (3ª reunião)

b. Conceito do Selo Brasil Eficiente: representar visualmente o avanço e
a integração propostos pelo programa Brasil Eficiente; o logotipo
reconstrói o clássico botão do play, por meio da junção de elementos
nas cores da Bandeira do Brasil;
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Figura 27 – Conceito para construção do logo inicial (3ª reunião)

c. Para garantir a integridade do Selo Brasil Eficiente apresentado é
importante manter uma área que não tenha interferência em torno do
mesmo. No entanto, é recomendável reservar, sempre que possível,
um espaçamento maior do que a área mínima demonstrada:

Figura 28 – demonstração do espaçamento sugerido em torno do logo (3ª reunião)

d. A aplicação do Selo em meios impressos não deve adotar largura
inferior a 40 mm. Dessa forma, a integridade e a legibilidade do Selo
serão mantidas. Em meios eletrônicos, a resolução máxima é de 150
px. Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma
aplicação com largura inferior a 40 mm ou 150 px, deve ser utilizada a
versão alternativa do Selo, sendo que a largura mínima permitida,
nesses casos, é de 20 mm, em impressos, e 60 px, em meios
eletrônicos:

Figura 29 – variação do logo do Brasil Eficiente (3ª reunião)
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e. As cores do Selo Brasil Eficiente são inspiradas na Bandeira Nacional
e possuem a versão positiva e negativa:

Figura 30 – versões positiva e negativa do logo (3ª reunião)

f. Quando o Selo for aplicado em fundo branco, ou sobre fundo claro,
deve ser utilizada a versão positiva. Para fundos pretos, ou sobre
fundo escuro, deverá ser utilizada a versão negativa;
g. Na aplicação sobre imagens, deve-se preservar o contraste entre o
Selo e o fundo;
h. O Selo nunca deve ser aplicado rotacionado, junto das assinaturas da
peça ou em fundos que comprometam a sua visualização;
i.

O Selo deve ser aplicado sempre à margem da peça, na extremidade
superior ou inferior, separado das assinaturas do Governo Federal,
Ministérios e Órgãos de Administração Pública. O Selo nunca poderá
ser aplicado sem a marca do Governo Federal e não poderá ser maior
do que essa. Qualquer aplicação do Selo em situação não
contemplada neste manual deverá ser submetida à aprovação da
Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria Geral da
Presidência da República – SECOM;

j.

O uso do Selo eletrônico com animação deverá ser precedido de
consulta à SECOM. A locução da assinatura institucional deve ser,
sempre que possível, “Governo Federal. Ordem e Progresso” e, no
mínimo, “Governo Federal”.

O presidente da reunião, Daniel Sigelmann, deu voz aos participantes da reunião
para se manifestarem.
•
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Abdo Antônio Hadade (FIESP) solicitou que fosse elaborado um material com os
efeitos das reuniões, especialmente com os projetos concluídos. Após isso,
Daniel Sigelmann informou que será elaborado um material com todos os itens
que estão concluídos;
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•

Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM) disse que o grande papel do comitê é de
manter todos motivados. Complementou sugerindo 3 itens:
o Cópia de Ideias Positivas: os membros do comitê não deverão ter
sentimento de culpa por copiarem as boas iniciativas que deram certo em
outros lugares;
o Premiação de Ideias Inovadoras: Presidência da República deveria
realizar evento com a entrega de prêmios para as melhores ideias de
desburocratização;
o Utilização da hashtag ‘#brasildigital’: ideia de fazer com que o governo se
aproxime cada vez mais do mundo online.

Após as exposições, o presidente da reunião, Daniel Sigelmann, encerrou o
encontro.

IV.

4ª Reunião – 19/10/2017
Local e Data

A 4ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 19 de outubro de 2017, das 14h
às 18h, no Palácio do Planalto, 4º Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Manuel Dantas
Matos, assessorado por Leonardo Elias Moreno da Silva.
Além destes, estavam presentes:
Casa Civil:
•
•
•
•
•
•
•
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Carlos Antônio Lopes (SAM – Gerente de Projetos);
Daniel Sigelmann (Secretaria Executiva – Secretário Executivo);
Marcelo Sampaio Cunha Filho (SAM – Subchefe Adjunto de Gestão
Pública);
Márcia Nabut (SAM Assessora);
Nilza Emy Yamasaki (Secretaria Executiva – Assessora Especial);
Sylvio Koury (SAM – Gerente de Projetos);
William Baghdassarian (Secretaria Executiva – Assessor).
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MF – Ministério da Fazenda:
•

Julieta Verleun (Subsecretária de Gestão Estratégica).

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•
•

Ciro Pitangueira Avelino (Assessor da Secretaria Executiva);
Patrícia Brito de Ávila (Diretora de Programas da Secretaria Executiva).

MCTIC – Ministério
Comunicações:
•

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

Alfonso Orlandi Neto (Subsecretário de Planejamento, Orçamento e
Administração).

MTFC – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle:
•

Antônio Carlos Bezerra Leonel (Secretario Federal e de Controle
Interno).

SEGOV / PR – Secretaria de Governo – Presidência da República:
•
•

Claudenice Custodio (Assessora);
Juliana Abreu (Gerente de Projeto).

SECOM / PR – Secretaria Especial de Comunicação Social –
Presidência da República:
•
•
•
•

Francisco Mendonça Filho (Secretario);
Fernando Silveira (Artplan – Gerente de Planejamento);
Larissa Pereira (Artplan – Gerente de Atendimento);
Nelito Fabrício (Assessor Especial).

AGU – Advocacia Geral da União:
•

Eduardo Watanabe (Coordenador Geral de Projetos).

Senado Federal:
•
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Diego Jurubeba.
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IDESB – Instituto Educacional Superior Brasileiro:
•

Daniel Bôgea (Diretor Executivo).

SEDES - Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social:
•
•

Adriana da Silva Pereira (Gerente de Projeto);
Patrícia Souto Audi (Secretária Adjunta).

Sociedade Civil:
•
•
•
•
•
•
•

Abdo Antônio Hadade (FIESP – Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – Diretor Titular);
Dorothea Werneck (CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social);
Matheus Plucci de Campos (FIESP);
Natália Rabelo (CNI – Assessora);
Pedro do Vale (Elogroup – Consultor);
Romeu Neto (MBC – Superintendente);
Virgílio Augusto Fernandes Almeida (UFMG – Professor).

ENAP:
•
•
•

Danilo Mitilli (ENAP);
Guilherme Almeida (ENAP – Diretor de Inovação e Gestão do
Conhecimento);
Manuel Barduq (ENAP).

ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários:
•
•

Arthur Yamamoto (Superintendente);
Auxiliadora do Rego Borges (Gerente de Outorga).

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres:
•
•

Haley Almeida (Membro do Comitê Conceitual do Gespública);
João Paulo de Souza (Gerente de Fiscalização).

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica:
•
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Hélvio Neves Guerra (Superintendente);
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•
•

Ludmila Lima da Silva (Superintendente de Concessão);
Nara Rubia de Souza (Chefe de Gabinete).

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária:
•
•
•
•
•

Davi Almeida (Consultor Técnico);
Auxiliadora do Rego Borges (Gerente de Outorga);
Meurizu Souza Freitas (Diretora Adjunta);
Pedro Ivo (Diretor Adjunto);
Rodrigo Brito (Assessor).

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

SE / Casa Civil – Abertura;
SAM / MME / SE – Evolução dos Projetos Monitorados:
SECOM / PR – Endomarketing;
Senado Federal e Câmara dos Deputados – Colaboração do legislativo no
Brasil Eficiente;
ENAP – Iniciativas de Capacitação em Desburocratização;
ANTAQ – Iniciativas para a Desburocratização;
ANTT – Experiências em Simplificação Administrativa;
ANVISA – Estratégias para Desburocratização do Registro de
Medicamentos;
ANEEL – Simplificação de Processos de Outorgas;
SE / Casa Civil – Encerramento.

Os itens relacionados na pauta foram abordados de acordo com os descritivos
abaixo:

i.

SE / Casa Civil – Abertura
a. O coordenador do Comitê Executivo, Daniel Sigelmann, abriu a reunião e
apresentou as pautas a serem apresentadas ao longo do encontro.

ii.

SAM / MME / SE – Evolução dos Projetos Monitorados
a. A SAM, na condição de responsável pela atividade de monitorar o Brasil
Eficiente, atualizou os participantes do projeto sobre a evolução das
iniciativas de desburocratização. Os resultados observados foram:
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Beneficiários por Iniciativas Propostas
Total de
Beneficiários da Ação
Iniciativas
Governo, Iniciativa Privada e Cidadão
49
Governo e Cidadão
38
Iniciativa Privada
36
Governo
35
Cidadão
24
Governo e Iniciativa Privada
21
Cidadão e Iniciativa Privada
19
Total
222

Share
22,07%
17,12%
16,22%
15,77%
10,81%
9,46%
8,56%
100,00%

Tabela 18 - Beneficiários por Iniciativas Propostas (4ª reunião)

Beneficiários por Iniciativas Propostas
Total de
Beneficiários da Ação
Iniciativas
Governo
143
Cidadão
130
Iniciativa Privada
125
Total
398

Share
35,93%
32,66%
31,41%
100,00%

Tabela 19 - Beneficiários por Iniciativas Propostas (4ª reunião)

Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega

Figura 31 - Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega (4ª reunião)

*35 iniciativas sem informação do prazo
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Status em Relação ao Tempo de Execução

Figura 32 - Status em Relação ao Tempo de Execução (4ª reunião)

* 33 iniciativas sem informação do tempo de execução
** 31 iniciativas sem informação do % concluído

Status em Relação ao % de Execução

Figura 33 - Status em Relação ao % de Execução (4ª reunião))

* 33 iniciativas sem informação do tempo de execução
** 31 iniciativas sem informação do % concluído
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d. Foram apresentadas as iniciativas concluídas pelos Comitês
Permanentes dos Órgãos, sendo 42 ao longo do ano e 4 em
Outubro/2017 (até o dia 17):

Tabela 20 – título da ação x órgão x beneficiário da ação (4ª reunião)

Avaliação e Encaminhamento das Propostas

Figura 34 - Avaliação e Encaminhamento das Propostas (4ª reunião)
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Retorno dos Órgãos

Figura 35 - Retorno dos Órgãos (4ª reunião)

b. O MME realizou apresentação que demonstrou aprimoramentos nos
marcos legais e regulatórios do setor:
i. Resolução CNPE nº 10, de 14/12/2016: estabelece diretrizes para o
desenho de um novo mercado de gás e institui o Comitê Executivo
para o Desenvolvimento do Setor de Gás Natural (CT – GN),
formado por agentes públicos e privados. Os principais itens da
resolução são:
1. Mudança no modelo de outorga de concessão para a
autorização, com possibilidade de contestação por outros
transportadores interessados;
2. Desverticalização da atividade de transporte, como forma de
favorecer o acesso não discriminatório de terceiros;
3. Gestão independente e integrada da malha, por meio de
gestor de área de mercado constituído pelos próprios
transportadores;
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4. Contratação de serviços padronizados de transporte de gás
natural, ofertados por meio de plataforma eletrônica.
ii. PL nº 6.407/13: foi apresentada à Comissão de Minas e Energia
relatório preliminar do substitutivo ao PL em 16/10/2017. Até
25/10/2017 serão apresentadas sugestões ao parlamentar [Dep.
Marcos Vicente (PP – ES)] e o projeto será votado até 31/10/2017.

c. A Secretaria Executiva da Casa Civil apresentou o portal ‘Atos.gov’:
i. O portal tem como objetivo criar um mecanismo facilitado de
análise de consulta à legislação nacional, permitindo menor
dispêndio de tempo e dinheiro para a busca de um assunto ou de
mecanismos legais vinculados a uma matéria. A simplificação da
legislação em vigor, proporcionada pela consolidação das leis,
normas e regulamentos é uma das providências que traria
relevante incremento à segurança jurídica e à estabilidade do
ambiente de negócios, pois propiciará previsibilidade quanto às leis
que estão em vigor e seu conteúdo;
ii. A fonte das informações para a inclusão do conteúdo será a
Imprensa Nacional, pois ela é a responsável pela edição do Diário
Oficial da União (DOU) desde 1808;
iii. O cronograma do projeto seguirá a seguinte ordem:
1. 1ª Fase – 30/11/2018: Disponibilização dos atos atuais;
2. 2ª Fase – 31/12/2018: Disponibilização de atos desde a
Constituição Federal de 1988;
3. 3ª Fase - 31/12/2018: Controle de vigência de atos
consolidados;
4. 4ª Fase - 31/12/2018: Portal Nacional.

iii.

SECOM / PR – Endomarketing
a. A apresentação do plano de comunicação do Brasil Eficiente foi dividida
em tópicos, que seguem:

169

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

i. Desafio: impactar o público-alvo com o objetivo de gerar
conhecimento, pertencimento e engajamento sobre o programa;
ii. Solução: apresentar o Brasil Eficiente não como um programa, mas
como uma causa a ser assumida por todos os servidores públicos;
iii. Slogan: Brasil Eficiente – Mais que um programa, uma atitude;
iv. Cartaz: utilização de itens digitais para aproximar o público;
v. Estratégia e Objetivo Geral: inspirar e engajar os servidores e
gestores para que eles se sintam parte do programa e da causa:
1. 1ª Fase da Campanha (até Dezembro/2017): apresentar o
programa e a sua atuação, com a premissa de fazer com
que todos os servidores conheçam o programa;
2. 2ª Fase da Campanha (de Janeiro/2018 a Dezembro/2018):
apresentar os projetos e compartilhar resultados, com a
premissa de fazer conhecer a diversidade de projetos e
compartilhar a informação.
vi. Lançamento do Programa:
1. Criação de ambientes receptivos de conteúdo com maior
detalhamento:
a. Site Brasil Eficiente: plataforma que acumulará todo o
conteúdo sobre o programa e o desenvolvimento dos
projetos;
b. Revista Digital Brasil Eficiente: revista bimestral com
foco em deixar os servidores atualizados sobre o
andamento do programa.
2. Insumos para as assessorias de comunicação: e-mail
marketing, banner na intranet, cartazes, assinatura de email, kit broadside do programa para líderes (ministros,
secretários e assessores).
3. Envio de informação de forma assertiva: posts segmentados
para servidores públicos nas redes sociais (Facebook e
LinkedIn).
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4. Criação de mecânica que desperte a atenção e o
engajamento do público: selo Brasil Eficiente, séries de
conteúdos em vídeos, blitz em órgãos estratégicos, vídeos
explicativos para óculos em realidade virtual, games
educativos sobre o programa e ‘eficientômetro’ (contador de
eficiência);
5. Dar suporte e valorizar os comitês: produção de material
específico em PowerPoint para auxiliar os comitês na
apresentação do programa internamente;
6. Ao final do lançamento, será iniciada a fase de detalhamento
dos projetos. Neste momento, os conteúdos e peças serão
atualizados.
iv.

Senado Federal e Câmara dos Deputados – Colaboração do Legislativo
no Brasil Eficiente
a. Manuel Matos mencionou que a Comissão Mista de Desburocratização
surgiu a partir de ato conjunto dos presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, nº3, de 2016, ato este que instituiu a Comissão
Mista de Desburocratização destinada a avaliar processos, procedimentos
e rotinas realizados por órgãos e entidades da administração pública
federal, assim como as respectivas estruturas organizacionais, nos termos
que especifica;
b. Demonstrou que a vantagem da Comissão Mista de Desburocratização é
o fato de que as matérias são deliberadas sem a necessidade de tramitar
nas comissões da Câmara dos Deputados e Senado Federal, sendo
encaminhadas diretamente para os plenários das duas casas legislativas;
c. Apresentou o requerimento nº 1 da Comissão Mista de
Desburocratização, que apresenta audiência pública com o objetivo de
debater os seguintes temas, relacionados à desburocratização: i)
simplificação das normas para abertura e fechamento de empresas; ii)
flexibilização das regras aplicáveis aos serviços notariais e de registro, de
forma a estimular a concorrência entre cartórios e melhorar a qualidade
dos serviços prestados à população; iii) redução do tempo necessário
para concessão de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), em especial para medicamentos.
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v.

ENAP – Iniciativas de Capacitação em Desburocratização
a. Guilherme de Almeida demonstrou que as principais ações em curso da
ENAP estão voltadas a monitorar e apoiar as ações de desburocratização
em curso nos ministérios, em parceria com a Casa Civil. Além disso,
enfatizou que têm como prioridade a organização de cursos para os
comitês de desburocratização e agências reguladoras nas áreas de
modernização administrativa, transformação organizacional e economia
comportamental;
b. Apresentou o curso ‘Abordagem para o Desenho e Aceleração de
Programas de Desburocratização’, que será realizado pela ENAP entre os
dias 23 e 27/10/2017, cujo conteúdo programático será: i) legado e
barreiras internas; ii) agenda e espaço de autorização; iii) imersão e
problem solving; iv) solução e design de serviços e; v) aceleração e
hackeamento da burocracia;
c. Mencionou o curso ‘Economia Comportamental e Transformação
Organizacional’, que será realizado pela ENAP no mês de Janeiro/2018. O
conteúdo programático do curso será: i) introdução à economia
comportamental; ii) racionalidade limitada; iii) interesse público,
racionalidade econômica e comportamento; iv) estruturação dos
processos decisórios e; v) olhar para além.

vi.

ANTAQ – Iniciativas para a Desburocratização
a. O principal item apresentado pela instituição foi a revisão do marco
regulatório dos portos (Decreto 8.033/2013), que contemplava as
principais alterações, sendo: i) condicionar a abertura de anúncio público à
apresentação de toda a documentação exigida; ii) redução das etapas de
análise para autorizações de TUPs realizadas; iii) flexibilização de
documentos a serem apresentados para a regularização de terminais já
construídos; iv) revisão da portaria 404/2012 para a simplificação de
procedimento e conclusão de contratações e atualizações. Os grandes
objetivos para as alterações são: i) reduzir o prazo no rito de autorização;
ii) reduzir a burocracia e retrabalho em função de análises duplas pela
ANTAQ e; iii) aumentar o número de terminais portuários regularizados.
b. Foi apresentado que as principais ações de desburocratização da ANTAQ,
até o momento, foram: i) arrendamentos simplificados; ii) TRI – Termo de
Risco e Investimento (art. 12, § 1º do decreto nº 8.033/2013); iii) SOE –
Sistema de Outorga Eletrônica e; iv) Simplificação de Outorga de
Instalação Portuária Privada.
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vii.

ANTT – Experiências em Simplificação Administrativa
a. João Paulo de Souza começou a apresentação demonstrando as
atuações da ANTT que são efetuadas através de transporte multimodal
terrestre;
b. Como primeira ação de desburocratização, a agência objetivou a redução
do fardo regulatório imposto aos stakeholders do setor de transportes
terrestres, com vista a aperfeiçoar a atuação regulatória. Como base, o
projeto piloto está em fase de conclusão e tem como impactos esperados
os seguintes itens: i) economia de recursos, redução de prazos de
processos, redução de burocracia para execução de investimentos em
infraestrutura e aumento da satisfação dos usuários dos serviços públicos;
ii) melhoria da qualidade na distribuição de recursos financeiros e
humanos e; iii) disponibilização de resultados consistentes sobre o valor
agregado à desburocratização;
c. Demonstrou a persistência da agência em revisar o estoque normativo,
corrigindo falhas e rediscutindo modelos. O escopo do projeto está
baseado em: i) revisar a regulamentação normativa da agência,
levantando atos normativos passíveis de revogação e atualização; ii)
verificar conflitos entre atos normativos vigentes; iii) avaliar possibilidades
de simplificação administrativa e; iv) avaliar possibilidade de consolidação
normativa. Os benefícios com estas ações são trazer maior transparência,
economicidade, simplificação administrativa e segurança jurídica;
d. Foram apresentados o MONITRIIP (Sistema de Monitoramento), RNTRC
(Sistema de Registro) e Canal Verde Brasil (Sistema de Fiscalização), que
buscam a redução do custo logístico e aumento do controle e da
fiscalização das operações de transporte rodoviário, de cargas e de
passageiros, interestadual e internacional; e redução do excesso de peso
nas rodovias federais concedidas, por meio de implantação de rede
logística inteligente de leitura de passagem veicular, seja por meio de
sistemas integrados e automatizados, seja pelo aperfeiçoamento do
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. O grande
impacto do programa será a obtenção e disponibilização de dados
quantitativos para o controle das variáveis do mercado de transporte de
passageiros e para o desenvolvimento da política nacional de transportes.
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viii.

ANVISA – Estratégias
Medicamentos

para

Desburocratização

do

Registro

de

a. A abordagem do tema foi voltada à lei 13.411/2016 e o referido plano
estratégico da agência para o registro de produtos, em especial
medicamentos. Inicialmente foi apresentada a linha do tempo referente às
iniciativas da Anvisa para sua modernização, simplificação e
desburocratização. A cronologia segue abaixo:
i. 2000: projeto de gestão à vista;
ii. 2006: programa de qualidade;
iii. 2008: lançamento do Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização;
iv. 2009: planejamento Estratégico 2010 – 2020;
v. 2015: planejamento Estratégico 2016 – 2019;
vi. 2016: instalação dos escritórios de processos;
vii. 2017: lançamento do SEI – Sistema Eletrônico de Informações.
b. Os objetivos de resultados do planejamento estratégico são: i) ampliar o
acesso seguro da população a produtos e serviços sujeitos à vigilância
sanitária e; ii) aprimorar o marco regulatório em vigilância sanitária;
c. Os principais objetivos voltados a atingir as macrometas do planejamento
estratégico são: i) otimizar as ações pré-mercado com base na avaliação
do risco sanitário; ii) implantar modelo de governança que favoreça a
integração, a inovação e o desenvolvimento institucional;
d. Para a área de toxicologia, mediante as ações realizadas houve uma
racionalização do tempo de fila de análise dos procedimentos, bem como
uma redução de 30% da demanda de registros de produtos formulados,
além de requerimento de petição e submissão de processos por meio
eletrônico;
e. Até o momento foram realizadas as seguintes ações de desburocratização
pela agência: i) mapeamento dos processos de registro; ii) implantação do
teletrabalho, com aumento de 20% de produtividade; iii) publicação de
portaria de exercício temporário; iv) dispensa do controle de ponto, com
aumento de 20% de produtividade e; v) ampliação de consultores ad hoc.
ix.

ANEEL – Simplificação de Processos de Outorgas
a. A apresentação se voltou para a questão das hidrelétricas, em que foi
dado o panorama das Pequenas Centrais Hidrelétricas, com foco principal
para os resultados da quantidade de análises médias por ano.
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Atualmente, consegue-se analisar 250 pedidos por ano, contra 36 análises
anuais até o fim de 2014. Um dos fatores que colaborou para isso foi a
reestruturação interna da equipe;
b. Resolução normativa 673/2015, que tem foco na outorga de autorização
para a exploração de PCH e no uso adequado do potencial hidráulico, e
não mais na aprovação de projeto básico. Ou seja, a análise de
viabilidade se dá através de sumário executivo, identificando-se a
compatibilidade de negócio;
c. Além dos itens apresentados, houve o avanço regulatório da revisão da
resolução normativa (DUP); desburocratização com o processo digital e
protocolo digital; além de transparência com abertura de prazos pela
internet. Em paralelo, há projetos em andamento para recebimento de
solicitações dos agentes via web e geração automática de documentos
(notas técnicas, minutas do ato, etc.).
x.

SE / Casa Civil - Encerramento

Após as exposições, o presidente da reunião, Daniel Sigelmann, encerrou o
encontro.

V.

5ª Reunião – 30/11/2017

Local e Data
A 5ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 30 de novembro de 2017, das 14h
às 18h, no Palácio do Planalto, 4º Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Juliana Duarte
Lepesteur da Costa, assessorada por Leonardo Elias Moreno da Silva.
Além destes, estavam presentes:
Casa Civil:
•
•
•
•
•
•
•
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Adriana da Silva Pereira (SEDES - Gerente de Projeto);
Bruno Bianco Leal (Imprensa Nacional – Assessor Especial);
Chico Mendonça (SECOM – Secretário);
Claudenice Custodio (SEGOV – Chefe de Gabinete);
Daniel Sigelmann (Secretaria Executiva – Secretário Executivo);
Felipe Memolo Portela (Imprensa Nacional – Assessor Especial);
Julian Marcondes (Secretaria Executiva – Assessor);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juliana Abreu (SEGOV – Gerente de Projeto);
Luiz Eduardo Alves (SEDES – Diretor de Programas);
Marcelo Sampaio Cunha Filho (SAM – Subchefe Adjunto de Gestão
Pública);
Márcia Nabut (SAM - Assessora);
Natália Marcassa de Souza (SAM – Subchefe);
Nelito Falcão Silva (SECOM – Assessor Especial de Articulação);
Patrícia Souto Audi (SEDES - Secretária Adjunta);
Pedro Bertone (Imprensa Nacional – Diretor Geral);
Viviane Esse (SAM – Subchefe Substituta);
Ysrael Rodrigues de Oliveira (SAM – Assessor)

ENAP:
•
•

Francisco Gaetani (ENAP – Presidente);
Guilherme Almeida (ENAP – Diretor de Inovação e Gestão do
Conhecimento);

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
•
•

Eumar Roberto Novacki (Secretário Executivo);
Ricardo Cavalcante (Assessor)

MCTIC – Ministério
Comunicações:
•

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

Luiz Fauth (Assessor)

MDIC – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços:
•
•
•
•
•
•

Cibele Lemos (Analista de Comércio Exterior);
Igor Manhães Nazareth (Diretor);
Karina Romanini (Coordenadora);
Marcela Carvalho (Secretária Executiva);
Tiago Mune (Assessor de Gabinete);
Yana Dumaresq Sobral Alves (Subsecretária de Gestão Estratégica de
Competitividade)

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social:
•
•
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Andre Veras (Diretor de Programa);
Juliano Franco Varelha (Assessor)
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MF – Ministério da Fazenda:
•
•

Julieta Verleun (Subsecretária de Gestão Estratégica);
Paulo Almeida (Coordenador Geral).

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•

Ciro Pitangueira Avelino (Assessor da Secretaria Executiva)

Senado Federal:
•

Diego Jurubeba

Sociedade Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdo Antônio Hadade (FIESP – Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – Diretor Titular);
Adriane da Cunha (MBC – Assessora);
Alessandra del Debbio (Microsoft – 1ª Vice Presidente);
Antonio Marcos Umbelino Lôbo (Umbelino – Diretor Superintendente);
Claudio Gastal (MBC – Presidente Executivo);
Daniel Bôgea (IDESB – Diretor Executivo);
Dorothea Werneck (CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social - Conselheira);
Matheus Plucci de Campos (FIESP - Especialista);
Pablo Cesário (CNI – Gerente Executivo de Relacionamento);
Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM – Presidente);

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
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SE / Casa Civil – Abertura;
SAM / MME / SE – Evolução dos Projetos Monitorados:
MAPA – Respostas ao documento ‘Brasil Eficiente – Propostas de
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização’;
MDS – Respostas ao documento ‘Brasil Eficiente – Propostas de
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização’;
MDIC – Respostas ao documento ‘Brasil Eficiente – Propostas de
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização’;
Imprensa Nacional / PR – Informe sobre o fim da publicação em papel do
Diário Oficial da União;
Senado Federal e Câmara dos Deputados – Colaboração do legislativo no
Brasil Eficiente;
SE / Casa Civil – Encerramento.
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i.

SE / Casa Civil – Abertura
a. O coordenador do Comitê Executivo, Daniel Sigelmann, abriu a reunião e
apresentou as pautas a serem discursadas ao longo do encontro.

ii.

SAM / MME / SE – Evolução dos Projetos Monitorados
a. A SAM, na condição de realizar a atividade de monitorar o Brasil Eficiente,
atualizou os participantes do projeto sobre a evolução das iniciativas de
desburocratização. Os resultados observados foram:
Beneficiários por Iniciativas Propostas
Total de
Beneficiários da Ação
Iniciativas
Governo, Iniciativa Privada e Cidadão
54
Governo e Cidadão
41
Iniciativa Privada
34
Governo
32
Cidadão
24
Governo e Iniciativa Privada
21
Cidadão e Iniciativa Privada
19
Total
225

Share
24,00%
18,22%
15,11%
14,22%
10,67%
9,33%
8,44%
100,00%

Tabela 21 - Beneficiários por Iniciativas Propostas (5ª reunião)

Beneficiários por Iniciativas Propostas
Total de
Beneficiários da Ação
Iniciativas
Governo
148
Cidadão
138
Iniciativa Privada
128
Total
414

Share
35,75%
33,33%
30,92%
100,00%

Tabela 22 - Beneficiários por Iniciativas Propostas (5ª reunião)

Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega
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Figura 36 - Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega (5ª reunião)

*31 iniciativas sem informação do prazo
Status em Relação ao Tempo de Execução

Figura 37 - Status em Relação ao Tempo de Execução (5ª reunião)

* 25 iniciativas sem informação do tempo de execução
** 25 iniciativas sem informação do % concluído

Status em Relação ao % de Execução
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Figura 38 - Status em Relação ao % de Execução (5ª reunião)

* 25 iniciativas sem informação do tempo de execução
** 25 iniciativas sem informação do % concluído
b. Foram apresentadas as iniciativas concluídas pelos Comitês
Permanentes dos Órgãos, sendo 52 ao longo do ano e 10 em
novembro/2017 (até o dia 29):

Tabela 23 – título da ação x órgão x beneficiário da ação (5ª reunião)

180

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

iii.

MAPA – Respostas ao documento ‘Brasil Eficiente – Propostas de
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização’
a. O Ministério da Agricultura realizou a apresentação do ‘Agro+’, programa
voltado para expandir a oferta de agronegócio do Brasil. O programa tem
como histórico a portaria nº 109/2016 (criação de grupo de trabalho para,
em dois meses, identificar atos passivos de revogação, modificação ou
atualização). Após isso, foi feito um levantamento dos atos normativos
(atos existentes até 12.750 – 05/2016) – entre leis, decretos, portarias,
instruções normativas, etc. Por fim, foram feitas reuniões setoriais para
ouvir as demandas dos diferentes segmentos;
b. A meta do programa é de passar dos atuais 6,9% do mercado global de
bens agrícolas para 10,0%, em cinco anos. Isso representará mais de
US$ 30 bilhões na economia;

c. A evolução do projeto é notória, de acordo com a tabela abaixo:
Item
Agosto/2016
Novembro/2017
Entidades do Agronegócio envolvidas
88
141
Demandas Apresentadas
326
+ de 1.000
Demandas Resolvidas
69
843
Tabela 24 – evolução dos projetos do MAPA (5ª reunião)

d. O plano Agro+ é dividido em três eixos, sendo:
i. Eixo 1: melhoria do processo regulatório e normas técnicas – 675
entregas à sociedade;
ii. Eixo 2: transparência e parcerias (procedimentos) – 92 entregas à
sociedade;
iii. Eixo 3: facilitação do comércio exterior – 76 entregas.

e. O plano Agro+ já apresentou algumas entregas, por exemplo:
i. Publicação de novo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária
de Produtos de Origem Animal – RIISPOA;
ii. Revisão e aperfeiçoamento do Manual Operacional do VIGIAGRO;
iii. Abertura de dez novos postos de Adidos Agrícolas (perfazendo um
total de 16) e mercados estratégicos.
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iv.

MDS – Respostas ao documento ‘Brasil Eficiente – Propostas de
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização’:
a. O Ministério do Desenvolvimento Social apresentou itens a respeito do
aperfeiçoamento da gestão dos afastamentos:
i. Justificativa: não disponibilização das informações sobre acidente
de trabalho;
ii. Proposta: assegurar as informações necessárias ao exercício da
defesa da empresa em processos de benefícios de natureza
acidentária;
iii. Ganhos: maior transparência, melhor acompanhamento dos
benefícios ativos e segurança jurídica.

b. Foram demonstradas, também, evoluções acerca dos processos em meio
eletrônico:
i. Justificativa: possibilitar aos empregados e às empresas a
consulta do andamento dos processos administrativos e a obtenção
de informações;
ii. Proposta: acompanhamento dos processos em página eletrônica
do INSS mediante identificação e senha cadastradas;
iii. Ganhos: menor burocracia, redução de custos e aumento de
produtividade.
c. Ainda sobre a perspectiva de processos em meio eletrônico, foi
apresentada a ferramenta ‘INSS Digital’, que cria novo fluxo de
atendimento combinando aspectos presenciais e remotos. Possui como
pilar o processo eletrônico, agendamento e concessão de benefício pela
internet para o segurado (futuramente) ou por meio de entidade
representativa que tenha celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o
INSS, além de distribuir as demandas entre as unidades.
d. A ferramenta ‘Meu INSS’ é uma central de serviços do cidadão acessível
por meio de senha validada diretamente pela internet. Neste ambiente é
permitida a emissão de extratos e consultas, agendamentos, envio online
de documentação e requerimento de benefícios.
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v.

MDIC – Respostas ao documento ‘Brasil Eficiente – Propostas de
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização’:
a. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apresentou a
devolutiva das propostas encaminhadas pela sociedade civil, destacadas
nos quadros abaixo:
Propostas Apoiadas pelo MDIC

Tema

Item

Ato Legal

Problema
Proposta
Prejuízos à inovação,
Inovação
Sem ato investimentos e imagem do
Revisão de
e
Burocracia INPI
legal
país por demora no
procedimentos para
Tecnologi
vinculado processo de concessão de
maior celeridade
a
patentes
Ação: Tema tratado em duas frentes distintas e complementares no MDIC: i) Projeto de Reestruturação
do Sistema Brasileiro de Propriedade Industrial e; ii) Grupo de Trabalho de Simplificação Administrativa

Tema

Item

Ato Legal

Tema

Item

Ato Legal

Tema

Item
Embarque de Mercadoria
Sujeita a Licenciamento
Não Automático antes de
Anuência do Órgão
Interveniente

Ato Legal

Problema
Proposta
Usufruto do regime especial
Inovação
Remover o comitê ou
Lei
de tributação é
e
Incentivos Fiscais para a
transferir
11.195/0 condicionado a aprovação
Tecnologi
Inovação Tecnológica
competência ao
5
de projeto por comitê
a
CAPES
(MCTIC, MDIC e MEC)
Ação: Há duas alternativas: i) aprovação de decreto pelo qual se modifica o processo atual e passa-se a
usar o CAPES ou; ii) novo processo com regime expresso (sem aprovação do comitê) para projetos
menores que R$ 3 milhões

Problema
Proposta
Carência de especialistas
para acompanhar e influir
Criação da função
Sem ato
Comércio
Adidos de Indústria e
nas políticas industrial e
Adido de Indústria e
legal
Exterior
Comércio
comercial dos principais
Comércio
vinculado
parceiros
Ação: Modelo pode ser implementado gradualmente e representar sucesso semelhante à experiência
internacional (G20 e BRICS), ou mesmo à experiência nacional com Adido Agrícola

Comércio
Exterior
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Port.
SECEX
31/2017

Problema
Não há hipótese de
autorização para embarque
de mercadoria sujeita a LI
não automático antes da
anuência

Proposta
Agilizar controle
administrativo
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Ação: A portaria SECEX 31/2017 permite registro e deferimento de LI para mercadoria sujeita a
licenciamento não automático após o embarque da mercadoria no exterior, quando o órgão anuente
assim autorizar

Tema

Item

Ato Legal

Problema
Proposta
Diversidade de instrumentos
Criação de coleta
Comércio
Coleta Única de Taxas e
Dec.
de arrecadação de tributos e única no âmbito do
Exterior
Encargos
8.229/14
encargos incidentes no
Portal Único do
comércio exterior
Comércio Exterior
Ação: Projeto "Pagamento Unificado no Comércio Exterior", do Programa Portal Único, está
desenvolvendo módulo para arrecadação eletrônica e centralizada dos tributos incidentes sobre o
comércio exterior. Entregas: 2018.T1 -> ICMS e Tributos Federais; 2018.T4 -> Taxas de Órgãos Anuentes

Tema

Item

Tema

Item

Ato Legal

Tema

Item

Ato Legal

Ato Legal
Problema
Proposta
Sem ato
Mudar processo de
Comércio Regulamentar emissão CO
Necessidade de ampliar o
legal
emissão e disseminar
Exterior
Digital
uso do CO Digital
vinculado
uso de CO Digital
Ação: Ordem dos trabalhos: Ajustes entre países > testes > homologação > piloto > funcionamento.
Atualmente a Argentina está em funcionamento, Uruguai em Projeto Piloto, Chile em homologação e
aguarda-se manifestação de Colômbia e México para ajustes e testes, respectivamente.

Problema
Proposta
Exigência de
Uso de sistema de
ATA Carnet - Sistema
Sem ato desenvolvimento de sistema
geração de
Comércio
Informatizado para Gestão
legal
informatizado para emissão
estatísticas para
Exterior
Operacional
vinculado e monitoramento dos ATA
tomada de decisão
Carnets
Ação: Possui apoio do MDIC, esclarecendo-se que questões operacionais do mecanismo são de
competência da RFB

Proposta
Ampliar defesa
Elevado custo tributário com comercial brasileira
Comércio
SISPROM - Serviços
Lei
na OMC e aumentar
defesa comercial brasileira
Exterior
Jurídicos
9.481/97
acesso e
na OMC
competitividade
Ação: Necessário alterar não apenas a Lei 9.481/97 (art. 1º, II, a), mas também o Decreto 6.761/09 (art.
1º, I) e o Decreto 3.000/99 (art. 691, III)
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Problema
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Tema

Item

Ato Legal

Tema

Item

Ato Legal

Tema

Item

Ato Legal

Problema

Proposta
Ampliar defesa
Lei
comercial brasileira
Comércio
SISPROM - Adequação
Custo de adequação às
12.249/1
na OMC e aumentar
Exterior
normas SPS / TBT
normas SPS / TBT
0
acesso e
competitividade
Ação: Caso haja consenso de que SISPROM será mecanismo viabilizador do benefício, faz-se necessária
manifestação de outros órgãos competentes sobre a matéria e alteração do Decreto 6.761/09

Problema
Proposta
Complexidade de dispersão
Consolidar normas
Sem ato das normas e regulamentos
para aumentar
Consolidação infralegal
Comércio
legal
de comércio exterior
segurança jurídica e
das normas de Comex de
Exterior
vinculado representam barreiras às
competitividade,
Cada Órgão Público
empresas
reduzindo custos
Ação: Pleito está sendo tratado no âmbito da CAMEX. Consulta pública até 31/01/2018. Necessário
engajamento dos órgãos

Problema
Proposta
IN RFB incorpora gastos
relativos à descarga de
Gastos com Capatazia no
Comércio
IN SRF
Ajustar a base de
mercadoria no valor
Brasil na Composição do
Exterior
327/03
cálculo do imposto
aduaneiro, ampliando base
Valor Aduaneiro
de cálculo II
Ação: Já há Instrução Normativa da RFB tratando a questão e aguardando apenas submissão do tema ao
STJ para pacificação jurisprudencial

Tema

Item
Ato Legal
Problema
Proposta
Divulgação de Pautas e
Pautas das reuniões CAMEX
Ampliar acesso à
Sem ato
Comércio
Disponibilização Célere
e GECEX não são publicadas
informação pela
legal
Exterior das Deliberações GECEX e
e deliberações realizadas
indústria afetada no
vinculado
CAMEX
demoram a ser divulgadas
processo decisório
Ação: Estuda-se melhor maneira de encaminhar o assunto. Após as reuniões dos colegiados, as
deliberações já são publicadas no site da CAMEX no menor tempo possível (em até dois dias)

Tema

Problema
Proposta
Inexiste previsão legal sobre
Previsão legal do
Pedidos de
Sem ato
Comércio
procedimento para
procedimento
Reconsideração de
legal
Exterior
apresentar pedido de
(elementos, prazos,
Decisões CAMEX
vinculado
reconsideração
etc.)
Ação: Proposta demanda discussão interna no Governo para avaliar funcionamento da instância
sucursal. Em regra, pedidos de reconsideração em face de decisões da CAMEX seguem o disposto na Lei
9.784/99 e Capítulos XV e XVI dispõem sobre recurso administrativo e prazos. Contudo, trata-se de
Conselho de Ministros e segue-se agenda própria
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Ato Legal
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Propostas Não Apoiadas pelo MDIC

Tema

Item

Ato Legal

Problema
Proposta
Indefinição do tratamento
ATA Carnet - Anuência nas
Res.
Inovação e
administrativo nas operações Definir tratamento
Operações de Admissão
Camex
Tecnologia
impede a evolução dos
aplicável
Temporária do Regime
101/16
processos.
Ação: MDIC é contrário à utilização de anuências no regime, entendendo que isso pode inviabilizar o
propósito facilitador do próprio documento

Propostas Implantadas pelo MDIC

Tema

Item

Ato Legal

Problema

Proposta
Ampliar utilização
Lei
Inovação e
Ampliação da segurança
do benefício e elevar
Incentivo Fiscal à P&D 11.195/0
Tecnologia
jurídica
investimentos em
5
P&D
Ação: Ampliação da segurança jurídica já é objeto da proposta de aperfeiçoamento da Lei 11.195/05,
feita por MCTI e MDIC

Tema

Item
Ato Legal
Problema
Proposta
Comex Responde:
Tempo de resposta a
Aumentar eficiência
Sem ato
Comércio
Processo de
questionamentos é
no atendimento às
legal
Exterior
Atendimento e
incompatível com a dinâmica
demandas deste
vinculado
Consultas de Usuários
de comércio exterior
canal
Ação: Comex Responde conta com a participação de 20 órgãos intervenientes no comércio exterior e há
preocupação constante por minimizar tempo de resposta e garantir qualidade do atendimento.
Problemas pontuais passados, que provocaram atrasos, já foram sanados

Tema

Item
Ato Legal
Problema
Proposta
Mecanismo de
Inexistência de Instrumento
Criação de
Sem ato
Comércio
Investigação de
para setor privado acionar
mecanismo de
legal
Exterior
Barreira em Terceiros
governo quanto a barreiras à
investigação de
vinculado
Mercados
exportação / investimentos
barreiras
Ação: Decreto 9.195/17 instituiu em 09/11/2017 a 1ª versão do Sistema de Monitoramento de Barreiras
às Exportações Brasileiras (SEM Barreiras) (www.sembarreiras.gov.br). Sistema encontra-se em fase de
ampliação a outros órgãos
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Tema
Comércio
Exterior

Item
Ato Legal
Problema
Proposta
ATA Carnet IN RFB restringe aceitação de Ampliar aceitação a
Ampliação de
Dec.
Carnê ATA emitido por países Carnês ATA emitidos
Aceitação de
7.545/11 signatários da Convenção de
ao amparo das
Documentos
Istambul
Convenções ATA
Ação: Foi editada IN RFB 1.763/17 solucionando problema levantado

Tema

Item

Ato Legal

Tema

Item

Ato Legal

Problema

Proposta
Ampliar
Ausência de exposição clara e
Suspensão / Alteração
Sem ato
transparência nos
fundamentada dos motivos
Comércio
de Medidas de Defesa
legal
processos de
que ensejaram suspensão /
Exterior
Comercial por Razão
vinculado
avaliação de
alteração de medida aplicada
de Interesse Público
interesse público
Ação: Todas as informações disponíveis para tomada de decisão são publicadas no Portal da SAIN

Problema
Proposta
Acordo restringe transporte a
Regulamentar
mecanismo de
Waiver Estendido para Decreto navios de bandeira chilena ou
Infraestrutur
brasileira, não havendo
waiver estendido
Carga Break Bulk e Ro- 75.246/7
a
5
aquelas do tipo break bulk /
para tais tipos de
Ro
ro-ro
embarcações
Ação: ANTAQ nº 5.808 acolhe decisão da CAMEX de implementar, pelo período de até um ano, o waiver
estendido para navios de transporte de veículos e de carga geral não conteinerizada no âmbito do
Convênio Brasil - Chile sobre transporte marítimo

Propostas sob Análise ou Transferidas pelo MDIC

Tema
Inovação
e
Tecnologi
a

Tema

Item

Ato Legal
Problema
Proposta
Sem ato
Sobreposição de esforços de
Cadastro de ICT para
Criação de
legal
solicitação e análise documental
Captar Recursos para
cadastro
vinculad para cadastro de ICTs no pleito de
Projetos de Inovação
unificado
o
valores
Ação: Sugeriu-se análise da proposta pelo MCTIC em razão da competência

Proposta
Mudar processo
Res.
Comércio Regulamentar Emissão
Assimetria entre emissão CO Não
de emissão e
Camex
Exterior
CO Não Pref.
Preferencial e CO Preferencial
disseminar uso de
80
CO Digital
Ação: Emissão de certificados que amparam exportações brasileiras seguem regras dos países
importadores (fora da soberania do Brasil)
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Tema

Item

Ato Legal
Problema
Proposta
Sem ato
Mudar processo
Comércio
Procedimento e
legal
Procedimentos e exigências não
de emissão e
Exterior
Operação de Emissão vinculad
equalizados entre emissores
disseminar uso de
o
CO Digital
Ação: Apresentação da declaração do produtor, quando exigida, está prevista nos Acordos Comerciais
vigentes; utilização de sistema informatizado está prevista na Portaria SECEX 23/2011 e procedimentos
de emissão são acompanhados por auditoria SECEX, que tem desenvolvido análises para aprimorar o
controle das entidades emissoras.

Tema

Item

Ato Legal

Problema

-

Projetos de Inovação
para Captação de
Recursos ante
Entidades Federais

Sem ato
legal
vinculad
o

Acordo restringe transporte a
navios de bandeira chilena ou
brasileira, não havendo aquelas do
tipo break bulk / ro-ro

Proposta
Celeridade na
análise de
projetos e
redução de
custos

Ação: Proposta na esfera de competência do MCTIC

Tema
-

Tema

Item

Ato Legal

Problema
Proposta
Efetividade das pesquisas, despesas
da área responsável pela emissão Aperfeiçoamento
IN RFB
Incentivo Fiscal à P&D
de patentes não coberta pelo
do ato normativo
1.187/11
incentivo
Ação: Proposta na esfera de competência da RFB

Item

Ato Legal

Problema
Proposta
Alíquota prevista sobre ganho de Conceder isenção
IN RFB
Investimento Anjo
capital auferido dificulta
sobre ganho de
1.719/17
investimento
capital auferido
Ação: Proposta na esfera de competência da RFB. MDIC é favorável ao fomento dessa modalidade de
investimento em favor do incentivo à inovação e ao investimento produtivo
Tabela 25 - Propostas Apoiadas, não apoiadas, implantadas, sob Análise ou Transferidas pelo MDIC (5ª
reunião)

vi.

Imprensa Nacional / PR – Informe sobre o fim da publicação em papel do
Diário Oficial da União;
a. Foi feito o anúncio do fim da publicação em papel do Diário Oficial da
União (DOU) a partir de 01/12/2017. A partir desta data apenas estará
disponível a versão eletrônica do documento. A intenção do novo DOU é
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colocar explicações técnicas sobre cada um dos atos publicados para
torná-lo mais acessível ao cidadão.

vii.

Senado Federal e Câmara dos Deputados – Colaboração do legislativo
no Brasil Eficiente:
a. Foi feita a apresentação do Projeto de Lei nº 8.970/2017, do Deputado
Federal Julio Lopes, projeto que dispõe sobre a desburocratização de
procedimentos administrativos e altera as Leis nº 6.015/1973, 8.666/1993,
8.934/1994 e 9.099/1995;
b. A lei se aplicará:
i. I - aos órgãos integrantes da administração direta dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
ii. II - às autarquias, às agências reguladoras, às fundações públicas,
às fundações de direito privado vinculadas ou a serviço de órgãos
ou entidades da administração, aos fundos especiais, às empresas
públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União e pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios;
iii. III - aos agentes em colaboração com a administração pública e às
pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos na condição de
concessionárias, permissionárias, credenciadas, autorizadas,
delegadas ou licenciadas;
iv. IV – aos serviços notariais e de registros de que trata a Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994 - Lei dos Cartórios; e
v. V – às autarquias vinculadas a corporações profissionais, no que
couber.

c. São objetivos desta lei desburocratizar e simplificar as relações:
i. I - da administração pública e seus agentes com os usuários;
ii. II - dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, entre
si;
iii. III - dos agentes reguladores com o setor regulado;
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iv. IV - do setor regulado com os usuários;
v. V - dos entes da Federação entre si, nos casos de convênio ou
delegação;
vi. VI - dos serviços notariais e de registros de que trata o inciso IV do
caput do art. 1º com os usuários; e
vii. VII - das autarquias vinculadas a corporações profissionais com os
seus membros.
d. Alguns destaques apresentados sobre a lei são:
i. Art. 7º. É vedada a exigência de apresentação de certidões,
declarações ou traslados de documentos comprobatórios de atos,
fatos ou informações constantes de registros, cadastros, bancos de
dados ou arquivos de órgãos ou entidades públicas,
disponibilizados por meio da rede mundial de computadores ou da
integração de sistemas;
ii. Art. 9º. É vedado à administração pública exigir a autenticação de
documentos ou o reconhecimento de firma para o exercício de
direitos, especialmente a inscrição em certame ou concurso público
e a posse em cargo público, ressalvado o cumprimento de
obrigações previstas em lei ou decreto;
iii. Art. 10. A administração pública, sempre que possível,
disponibilizará ambiente para a utilização de mecanismos digitais
de autenticação segura da identidade do cidadão para permitir a
verificação e troca de informações em canal digital;
iv. Art. 15. As certidões de regularidade fiscal da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios serão unificadas em um único
documento eletrônico por ente federativo, no prazo de vinte e
quatro meses, contados da data de publicação desta Lei;
v. Art. 28. Aprovação tácita é instituto de defesa do administrado, em
relação ao silêncio da administração em face de uma solicitação,
pelo qual se presume o deferimento do pedido em caso de
ausência de resposta no prazo previsto.
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e. Foi feita a entrega do relatório da Consultoria Legislativa da Câmara dos
Deputados sobre as Propostas de Modernização de Leis e Atos Infralegais
para a Desburocratização, encaminhadas pela Sociedade Civil.

viii.

SE / Casa Civil - Encerramento

Após as exposições, o presidente da reunião, Daniel Sigelmann, encerrou o
encontro.

VI.

6ª Reunião – 01/03/2018

Local e Data
A 6ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 1º de março de 2018, das 14h às
18h, no Palácio do Planalto, 4º Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Leonardo Elias
Moreno da Silva, assessorado por Egon Schaden Júnior.
Além destes, estavam presentes:
Casa Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruno Dalcolmo (SEDES – Assessor Especial);
Claudenice Custodio (SEGOV – Chefe de Gabinete);
Daniel Sigelmann (Secretaria Executiva – Secretário Executivo);
Izabel Cristina de Oliveira Santos (SEDES – Secretária Executiva do
Programa Bem Mais Simples);
Natália Marcassa de Souza (SAM – Subchefe);
Sylvio Koury (SAM – Subchefe Adjunto);
William Baghdassarian (Secretaria Executiva – Assessor);
Ysrael Rodrigues de Oliveira (SAM – Gerente de Projetos)

ENAP:
•
•
•
•
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Fernando Figueiras (Diretor de Pesquisa);
Francisco Gaetani (Presidente);
Guilherme Almeida (Diretor de Inovação e Gestão do Conhecimento);
Pedro Pilotti (Assessor)
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MCTIC – Ministério
Comunicações:
•

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

Alfonso Neto (Secretário Executivo Adjunto)

CGU – Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União:
•

Gilberto Waller Junior (Ouvidor Geral da União)

MEC – Ministério da Educação:
•
•

Felipe Sigollo (Secretário Adjunto);
Jussara Maysa Campos (Coordenadora Geral)

MF – Ministério da Fazenda:
•

Julieta Verleun (Subsecretária de Gestão Estratégica);

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•
•

Patrícia Brito de Ávila (Diretora de Programas da Secretaria Executiva);
Joelson Vellozo Júnior (Gerente de Projeto de Serviços Públicos –
INOVA)

MTB – Ministério do Trabalho:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Admilson Moreira dos Santos (Chefe de Gabinete Substituto);
Alessandra Lorenzo (Coordenadora de Projetos);
Cláudia Maria de Carvalho (Coordenadora de CBO);
Helton Yomura (Secretário Executivo);
Higino Brito Vieira (Coordenador de Qualificação);
João Paulo Reis (Auditor);
Luiz Machado (Assessor);
Maria Teresa Pacheco Jensen (Secretária de Inspeção de Trabalho);
Tatiane Padilha (Assessora Técnica);
Viviane Corte (Coordenadora de Fiscalização)

MTFC – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle:
•
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Senado Federal:
•

Diego Jurubeba

Sociedade Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdo Antônio Hadade (FIESP – Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – Diretor Titular);
Adriane Klamt (Gerdau – Assessora);
Antonio Marcos Umbelino Lôbo (Umbelino – Diretor Superintendente);
Cesar Galiza (CNI – Gerente);
Claudio Gastal (MBC – Presidente Executivo);
Dorothea Werneck (CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social - Conselheira);
Elias Abdala Neto (Microsoft – Assessor);
Leonardo Haag (Elogroup – Assessor);
Marina Cançado (FlowBrasil – Assessora);
Oziel Estevão (FIESP – Diretor);
Pablo Cesário (CNI – Gerente Executivo de Relacionamento);
Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM – Presidente)

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)

Casa Civil (SE) – Abertura;
MTB – Aprendiz e Estagiário;
MEC – Aprendiz e Estagiário;
Casa Civil (SAM) – Evolução dos Projetos Monitorados;
Senado Federal e Câmara dos Deputados – Colaboração do Legislativo
no Brasil Eficiente;
xiv) Casa Civil (SAM) – Projetos para os Próximos Exercícios;
xv)
ENAP e MPDG – Pesquisa sobre Serviços Públicos de Atendimento do
Governo Federal;
xvi) Casa Civil (SEGOV) – Melhoria do Ambiente de Negócios (Doing
Business);
xvii) CGU – Simplifique

viii.
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a. O coordenador do Comitê Executivo, Daniel Sigelmann, abriu a reunião e
apresentou as pautas a serem discursadas ao longo do encontro.

ix.

MTB – Aprendiz e Estagiário
Os representantes do Ministério do Trabalho apresentaram análises das
propostas encaminhadas pelos membros da Sociedade Civil acerca de
desburocratização sobre determinados temas, como segue:
b. 1ª Iniciativa (Proposta nº 100 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Estágio;
ii. Proposta: Abolir o prazo máximo de duração do contrato de
estágio de nível superior na mesma empresa;
iii. Justificativa: Alteração no prazo do contrato de estágio, garantindo
melhores condições para a formação profissional do estagiário;
iv. Ato Normativo: Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 (Lei do
Estágio);
v. Redação Atual: Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte
concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se
tratar de estagiário portador de deficiência;
vi. Redação Proposta: A duração do estágio, na mesma parte
concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se
tratar de estagiário com deficiência e cursos de nível superior,
possibilitando ainda, a extensão do estágio após a conclusão do
curso até o início do exercício da profissão pelo formando;
vii. Análise: Facilita a fraude ao vínculo de emprego. Precariza a mãode-obra do recém-formado. O estágio é um ato educativo escolar
supervisionado e só é justificado quando houver efetiva
compatibilidade e harmonia entre o trabalho desenvolvido e a vida
escolar do estagiário, enquanto estudante.
c. 2ª Iniciativa (Proposta nº 2 da Sociedade Civil sobre a Modernização
de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Centralização do cumprimento de cota de aprendizagem
em qualquer estabelecimento da empresa, sem o limite municipal;
iii. Justificativa: A cota da empresa poderá ser cumprida na matriz ou
em qualquer outra filial de maior representatividade, por exemplo,
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iv.
v.

vi.

vii.

onde há cursos e jovens interessados. A proposta não prejudica o
programa da aprendizagem, que continuará com a mesma
estrutura, apenas tornará o seu cumprimento mais factível à
realidade do País;
Ato Normativo: Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(CLT);
Redação Atual: Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer
natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes
equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento,
cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada
pela Lei nº 10.097, de 2000);
Redação Proposta: Art. 429. As empresas de qualquer natureza
são obrigadas a empregar e matricular nos cursos dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a
cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos
trabalhadores cujas funções demandem formação profissional;
Análise: Risco de se reduzir as oportunidades para adolescentes e
jovens de localidades carentes e afastadas dos grandes polos
econômicos. A princípio, é necessária alteração na CLT.
Entretanto, está sendo estudada a possibilidade jurídica de se
permitir a centralização da cota através Instrução Normativa da
Secretaria de Inspeção do Trabalho, condicionada a análise prévia
do Auditor-Fiscal do Trabalho.

d. 3ª Iniciativa (Proposta nº 8 da Sociedade Civil sobre a Modernização
de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Desobrigar inscrição dos cursos do SENAI no Catálogo
Nacional de Aprendizagem;
iii. Justificativa: Realização de cursos mais aderentes à demanda
dinâmica da indústria. Atendimento e agilidade por demandas de
formação técnica que não foram identificadas no catálogo;
iv. Ato Normativo: Portaria do MTB nº 723, de 23 de abril de 2012
(Cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP);
v. Redação Atual: Art. 1º Criar o Cadastro Nacional de Aprendizagem
Profissional - CNAP, destinado ao cadastramento das entidades
qualificadas em formação técnico-profissional metódica definidas
no art. 8º do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005.
§ 2º As entidades referidas nos incisos I e II do art. 8º do
Decreto nº 5.598, de 2005, devem se inscrever no CNAP, na forma
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do art. 3º e fornecer as informações previstas no inciso IV do art. 5º,
as turmas criadas e os aprendizes nelas matriculados, e não se
submetem às normas de avaliação de competência previstas nesta
Portaria, referentes ao programa de aprendizagem inserido;
vi. Redação Proposta: Art.1 (...) § 2º As entidades referidas nos
incisos I e II do art. 8º do Decreto nº 5.598/2005, não se submetem
às normas dessa Portaria, por possuir metodologia própria de
formação profissional, alinhada a Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO;
vii. Análise: A necessidade de realizar o cadastro não inviabiliza a
“realização de cursos mais aderentes à demanda dinâmica da
indústria”. A visibilidade dada pelo cadastro a todos os cursos
ministrados na localidade facilita a contratação dos Aprendizes
pelas empresas. É necessário que o Estado possua um controle de
quais os cursos ofertados no país.
e. 4ª Iniciativa (Proposta nº 18 da Sociedade Civil sobre a Modernização
de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Atribuir ao Ministério da Educação as diretrizes da
formação profissional dos contratos de aprendizagem;
iii. Justificativa: Distinção das atribuições dos Ministérios do Trabalho
e da Educação. Garantir o alinhamento com o Decreto nº
8.268/2014 que ao regulamentar os artigos da LDB sobre EPT,
define a educação profissional como atribuição do Ministério da
Educação;
iv. Ato Normativo: Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005
(Regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras
providências);
v. Redação Atual: Art. 32. Compete ao Ministério do Trabalho e
Emprego organizar cadastro nacional das entidades qualificadas
em formação técnico-profissional metódica e disciplinar a
compatibilidade entre o conteúdo e a duração do programa de
aprendizagem, com vistas a garantir a qualidade técnicoprofissional;
vi. Redação Proposta: Art. 32. Compete ao Ministério do Trabalho e
Emprego organizar cadastro nacional das entidades qualificadas
em formação técnico-profissional metódica;
vii. Análise: A aprendizagem é um contrato de trabalho previsto na
CLT. Seu objetivo é garantir a profissionalização de adolescentes e
jovens, portanto, compete ao MTb fazer as avaliações e controles
no que pertine aos parâmetros de qualidade dos programas de
aprendizagem.
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f. 5ª Iniciativa (Proposta nº 15 da Sociedade Civil sobre a Modernização
de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Credenciamento das instituições formadoras junto aos
sistemas formais de ensino;
iii. Justificativa: Garantir alinhamento com o Decreto nº 8.268/2014
que ao regulamentar os artigos da LDB sobre EPT e define a
educação profissional como atribuição do Ministério da Educação.
Implementação de um programa de avaliação da qualidade e
efetividade dos cursos de aprendizagem profissional;
iv. Ato Normativo: Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005
(Regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras
providências);
v. Redação Atual: Art. 8º Consideram-se entidades qualificadas em
formação técnico-profissional metódica:
I - os Serviços Nacionais de Aprendizagem, assim
identificados:
II - as escolas técnicas de educação, inclusive as
agrotécnicas; e
III - as entidades sem fins lucrativos, que tenham por
objetivos a assistência ao adolescente e à educação
profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente;
vi. Redação Proposta: Art. 8º, III - as entidades sem fins lucrativos,
devidamente reconhecidas pelos respectivos sistemas estaduais,
municipais ou distrital de educação, que tenham por objetivos a
assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
vii. Análise: A aprendizagem não é um programa educacional. É um
direito à profissionalização garantido a jovens e adolescentes pela
CF/88 e deve ficar a cargo do MTb o credenciamento das entidades
formadoras.
g. 6ª Iniciativa (Proposta nº 10 da Sociedade Civil sobre a Modernização
de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Fim da estabilidade para a aprendiz gestante;
iii. Justificativa: Dificuldade em se adequar os programas teóricos e
práticos com o retorno da aprendiz;
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iv. Análise: Proposta contraria a CF/88 e a súmula 244 do TST que
garante às empregadas gestantes o direito à estabilidade provisória
mesmo no contrato por prazo determinado.

h. 7ª Iniciativa (Proposta nº 11 da Sociedade Civil sobre a Modernização
de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Fim da garantia de emprego para a aprendiz gestante;
iii. Justificativa: Dificuldade em se adequar os programas teóricos e
práticos com o retorno da aprendiz;
iv. Análise: Proposta contraria a CF/88 e a súmula 244 do TST que
garante às empregadas gestantes o direito ao emprego quando a
reintegração se dá no período de estabilidade provisória, mesmo no
contrato por prazo determinado.
i. 8ª Iniciativa (Proposta nº 101 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Contratação de aprendizes matriculados em cursos de
aprendizagem industrial, no período do início do curso até 50% da
carga horária cumprida;
iii. Justificativa: Ampliar as possibilidades de contratação de
aprendizes e evitar os custos da contratação retroativa;
iv. Ato Normativo: Instrução normativa nº 97, de 30 de julho de 2012
(Dispõe sobre a fiscalização das condições de trabalho no âmbito
dos programas de aprendizagem);
v. Redação Atual: Art.6º O contrato de aprendizagem poderá ser
firmado por até dois anos, com correspondência obrigatória ao
programa constante do Cadastro Nacional de Aprendizagem e
deverá indicar expressamente:
I – o termo inicial e final, coincidentes com o prazo do
programa de aprendizagem, exceto quando a contratação
ocorrer após o início das atividades teóricas, podendo o
empregador, neste caso, providenciar o registro retroativo;
vi. Redação Proposta: Art. 6º, I - o termo inicial e final, coincidentes
com o prazo do programa de aprendizagem, exceto quando a
contratação ocorrer após o início das atividades teóricas, limitado
em até 50% da carga horário cumprida, podendo o empregador,
neste caso, providenciar o registro sem a necessidade de
retroatividade;
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vii. Análise: A indissociabilidade da parte teórica e prática fica
prejudicada. A contratação retroativa já é uma exceção. A não
exigência da retroatividade prejudica ainda mais os jovens e
adolescentes de baixa renda que teriam que suportar as horas de
teoria sem salário para se manter. A lógica do contrato de
aprendizagem é que o aprendiz receba salário desde o início do
curso, inclusive auxílio-transporte, pois sem isso, os mais
vulneráveis teriam o acesso prejudicado.
j. 9ª Iniciativa (Proposta nº 16 da Sociedade Civil sobre a Modernização
de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Esclarecimento de que a Aprendizagem Profissional não
deve ser confundida com atividade laboral, seja no ambiente
escolar seja no ambiente da empresa. Resguardado o vínculo do
aprendiz com a empresa contratante no período de prática
profissional;
iii. Justificativa: Indissociabilidade de teoria e prática, mas vínculo
com a empresa somente na parte prática;
iv. Ato Normativo: Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005
(Regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras
providências);
v. Redação Atual: Art. 20. A jornada do aprendiz compreende as
horas destinadas às atividades teóricas e práticas, simultâneas ou
não, cabendo à entidade qualificada em formação técnicoprofissional metódica fixá-las no plano do curso.
Art. 22. As aulas teóricas do programa de aprendizagem devem
ocorrer em ambiente físico adequado ao ensino, e com meios
didáticos apropriados;
vi. Redação Proposta: Art. 20. A jornada do aprendiz compreende as
horas destinadas às atividades teóricas e práticas, desenvolvidas
na fase escolar e na fase de prática profissional na empresa,
simultâneas ou não, cabendo à entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica fixá-las no plano do curso.
Art. 22. As aulas teóricas e práticas do programa de aprendizagem,
desenvolvidas tanto na fase escolar como na fase de prática
profissional na empresa, devem ocorrer em ambiente físico
adequado ao ensino, e com meios didáticos apropriados;
vii. Análise: A indissociabilidade de teoria e prática já existe. A parte
prática na entidade formadora deve ser exceção (TIP e PCD). A
aprendizagem é um contrato especial de trabalho. O vínculo com a
empresa se estabelece tanto na fase teórica como na prática.
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k. 10ª Iniciativa (Proposta nº 13 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Indissociabilidade de teoria e prática pela instituição
formadora;
iii. Justificativa: Entidades qualificadoras devem desenvolver
atividades práticas relacionadas com a ocupação objeto da
formação técnico-profissional pretendida;
iv. Ato Normativo: Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005
(Regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras
providências);
v. Redação Atual: Art. 6o Entendem-se por formação técnicoprofissional metódica para os efeitos do contrato de aprendizagem
as atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em
tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de
trabalho;
vi. Redação Proposta: Art. 6º Entende-se por formação técnicoprofissional metódica para os efeitos do contrato de aprendizagem
as atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em
tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente
escolar e no ambiente de trabalho;
vii. Análise: indissociabilidade da parte teórica e prática já está
estabelecida no Art. 428 da CLT, que prevê formação técnicoprofissional metódica. A teoria e a prática fazem parte do contrato
de trabalho de aprendizagem, sendo que a prática, em regra, deve
ser desenvolvida na empresa e a teoria na entidade formadora.
l. 11ª Iniciativa (Proposta nº 14 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino
médio;
iii. Justificativa: Adequação ao disposto na legislação;
iv. Ato Normativo: Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005
(Regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras
providências);
v. Redação Atual: Art. 7º A formação técnico-profissional do aprendiz
obedecerá aos seguintes princípios:
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino
fundamental;
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CLT - Art. 428. § 1o A validade do contrato de aprendizagem
pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência
Social, matrícula e inscrição em programa de aprendizagem
desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em
formação técnico-profissional metódica.
vi. Redação Proposta: Art. 7º
I - garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino
médio;
CLT - Art. 428. § 1o A validade do contrato de aprendizagem
pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência
Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso
não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa
de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade
qualificada em formação técnico-profissional metódica.
§ 7º Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio
para o cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a
contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à
escola, desde que ele já tenha concluído o ensino
fundamental.
vii. Análise: A legislação não restringe a aprendizagem a estudantes
do ensino médio. Jovens e adolescentes de maior vulnerabilidade
social possuem nível escolar mais baixo. Portanto a revisão deve
contemplar as duas fases do ensino regular, de modo a se adequar
à atual previsão legal.

m. 12ª Iniciativa (Proposta nº 102 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Não suspenção do Benefício de Prestação Continuada,
a partir de 2 anos, para o PCD aprendiz;
iii. Justificativa: Muitos aprendizes deficientes rescindem o contrato
de aprendizagem em virtude da cessação do BPC, não concluindo
sua formação técnico-profissional;
iv. Ato Normativo: Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências);
v. Redação Atual: Art. 21-A. O benefício de prestação continuada
será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com
deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de
microempreendedor individual.
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§ 2o A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz
não acarreta a suspensão do benefício de prestação
continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento
concomitante da remuneração e do benefício;
vi. Redação Proposta: Art. 21-A. O benefício de prestação continuada
será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com
deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de
microempreendedor individual.
§ 2º A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz
não acarreta a suspensão do benefício de prestação
continuada, limitado ao período de duração do contrato de
aprendizagem o recebimento concomitante da remuneração
e do benefício;
vii. Análise: De acordo. A proposta é favorável ao aprendiz deficiente.
A CLT permite que o contrato de aprendizagem seja superior a dois
anos para o deficiente, devendo ser mantido o BPC enquanto durar
o contrato.
n. 13ª Iniciativa (Proposta nº 17 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Aprendizagem;
ii. Proposta: Atualização da Classificação Brasileira de Ocupações –
CBO para melhor identificação de ocupações consideradas no
cálculo da cota de aprendizagem;
iii. Justificativa: Participação de representantes dos empregadores e
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem para definição das
funções que demandem formação profissional;
iv. Ato Normativo: Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005
(Regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras
providências);
v. Redação Atual: Art. 10. Para a definição das funções que
demandem formação profissional, deverá ser considerada a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego;
vi. Redação Proposta: Art. 10. Para a definição das funções que
demandem formação profissional, deverá ser considerada a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo
Ministério do Trabalho, com a participação dos representantes dos
empregadores indicados pelas confederações patronais mais
representativas com cadastro ativo no Cadastro Nacional de
Entidades Sindicais - CNES e representantes dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem;
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vii. Análise: A CBO é fruto de um profundo estudo científico, que
envolve centenas de profissionais altamente capacitados. Utiliza-se
uma metodologia internacional, validada pela OIT, e é
continuamente atualizada pela FIPE/USP. Contudo, sugestões de
melhorias, vindas de todos os setores, são bem recebidas e
avaliadas.

o. 14ª Iniciativa (Proposta nº 19 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Educação a distância - EAD;
ii. Proposta: que a modalidade EAD possa ser utilizada para realizar
as
capacitações
requeridas
pelas
demais
Normas
Regulamentadoras assim como aprovado na Portaria MTb 872/17
para a NR 20;
iii. Justificativa: Existência da Nota Técnica MTb 238/2016 que
contesta o emprego da modalidade de educação a distância (EAD)
em capacitações estipuladas como obrigatórias para Normas
Regulamentadoras (NRs);
iv. Análise: Nova nota técnica em fase final de elaboração pelo
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, com a
compatibilização da novidade normativa estampada na NR-20.
p. 15ª Iniciativa (Proposta nº 31 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Matriz de Competência (harmonizar qualificações);
ii. Proposta: Priorizar as discussões do subgrupo de matriz de
competência no âmbito da Comissão Tripartite Paritária
Permanente (CTTP) no Ministério do Trabalho para promover
melhorias quanto aos treinamentos exigidos pelas NRs. As
discussões do grupo devem tratar de vincular os treinamentos
exigidos ao trabalhador (pois são competência pessoal) e não ao
vínculo de emprego, de forma que se evitem custos redundantes
para as empresas.;
iii. Justificativa: A medida promove diminuição de custos, melhoria no
desenvolvimento das competências pessoais necessárias ao
trabalho quanto a saúde e segurança, e dá maior segurança
jurídica para as empresas quanto à fiscalização dos treinamentos
oferecidos;

203

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

iv. Análise: iniciativa já se encontra contemplada, visto que a
Comissão Nacional Tripartite Paritária deliberou pela criação de
uma Subcomissão de Matriz de Competências.

q. 16ª Iniciativa (Proposta nº 33 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Gestão e guarda eletrônica de documentos;
ii. Proposta: Permitir que a documentação relacionada às questões
de segurança e saúde no trabalho exigida das empresas (PPRA,
PCMSO, entre outros) seja assinada eletronicamente, bem como
que tenha sua guarda eletrônica aceita para fins de fiscalização do
trabalho;
iii. Justificativa: A medida representa clara possibilidade de redução
de custos para as empresas, que têm hoje gastos consideráveis
com a guarda dessa documentação em papel por períodos de até
20 anos. Reconhecer juridicamente e dar segurança à gestão
eletrônica desses documentos para diversas empresas que já
poderiam utilizar esses procedimentos;
iv. Análise: Somos contrários ao Decreto, já que basta atualizar as
NRs 7 e 9 (PCMSO e PPRA, respectivamente). A autorização para
tais modificações deverá ser pautada na próxima reunião da CTPP
(20 e 21/03/2018), onde será proposta esta mudança, bem como
uma
ampla
revisão
e
atualização
destas
Normas
Regulamentadoras.

r. 17ª Iniciativa (Proposta nº 34 da Sociedade Civil sobre a
Modernização de Leis e Atos Infralegais para a Desburocratização):
i. Tema: Declaração do Exame Toxicológico no CAGED;
ii. Proposta: Retirar a obrigatoriedade de registro no CAGED do
exame toxicológico, assim como a exigência de certificação digital
de empresas com mais de 10 empregados para transmissão dos
dados do CAGED para que não se imponham burocracias
excessivas às relações de trabalho;
iii. Justificativa: impedirá a excessiva majoração de custos para
empresas pequenas (mais de 10 empregados), eliminando a
exigência de certificação digital. Igualmente se observa redução de
custos e ainda de burocracias com o fim da obrigatoriedade da
informação do exame toxicológico no CAGED, em especial porque
204

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

hoje a fiscalização do trabalho já se verifica o cumprimento desta
obrigação;
iv. Análise: a Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT não possui
gestão sobre o CAGED. A Portaria MTPS nº116, de 13/11/2015,
que regulamenta tal obrigação não inclui os exames toxicológicos
no rol de medidas médicas de caráter ocupacional que fazem parte
do PCMSO e também exclui a vinculação entre estes exames e a
definição de aptidão do trabalhador, o que já foi devidamente
esclarecido
por
meio
da
Nota
Técnica
nº236/2015/CGNOR/DSST/SIT.

x.

MEC – Aprendiz e Estagiário
Os representantes do Ministério da Educação apresentaram análises das
propostas encaminhadas pelos membros da Sociedade Civil acerca de
desburocratização sobre determinados temas, como segue:
a. Instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
de Nível Médio:
A sugestão encaminhada pela sociedade civil foi de revogar a resolução
CNE CEB nº 3, de 09 de julho de 2008:
i. Problema / Justificativa: A definição de Eixos tecnológicos não
contempla as segmentações tecnológicas que organizam e
estruturam as atividades econômicas;
ii. Posicionamento do MEC: A estruturação em eixos tecnológicos
visa contribuir para a organização e orientação da oferta nacional
dos cursos técnicos de nível médio no país;
iii. Problema / Justificativa: A atualização do Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos (CNCT) não contempla a dinâmica de
atendimento às demandas comprovadas do setor industrial;
iv. Posicionamento do MEC: A Setec está desenvolvendo uma
proposta de atualização do CNCT de forma participativa e em
colaboração com as redes e atores envolvidos, inclusive o setor
produtivo

b. Diretrizes Circulares Nacionais para a Educação Profissional Técnica
de Nível Médio:
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A sugestão encaminhada pela sociedade civil foi de publicar nova
resolução em substituição da resolução CNE CEB nº 6 de 20 de setembro
de 2012:
i. Problema / Justificativa: Texto com entendimento desatualizado e
despadronizado. Utiliza o conceito e obrigatoriedade de uso dos
Eixos Tecnológicos e CNCT que desejamos desobrigar;
ii. Posicionamento do MEC: O CNCT e o uso de eixos tecnológicos
representam uma conquista histórica para a qualidade da oferta de
EPT;
iii. Problema / Justificativa: Prazo de atendimento e processo para
novos cursos experimentais que não atendem à demanda do
mercado;
iv. Problema / Justificativa: Obrigação do uso de funcionalidades do
SISTEC que interferem na gestão e autonomia das instituições;
v. Posicionamento do MEC: O SISTEC como sendo a ferramenta
que possibilita o acompanhamento de programas e de políticas
públicas da educação profissional e tecnológica em âmbito nacional
e não interfere a autonomia institucional.

c. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos:
A sugestão encaminhada pela sociedade civil foi de revogar a resolução
CNEEB nº 1, de 5 de dezembro de 2014:
i. Problema / Justificativa: O processo para criação de cursos
experimentais é burocrático e não atende à velocidade de
demandas do mundo do trabalho;
ii. Posicionamento do MEC: A Setec está realizando a análise da
oferta experimental com objetivo de aprimorar a sua dinâmica de
acompanhamento.
d. Educação Nacional: Habilitação Técnica:
A sugestão encaminhada pela sociedade civil foi de alterar o art. 1º, § 1º
do Decreto nº 5.154/2004:
i. Problema / Justificativa: Inserir a oferta da habilitação técnica
conforme itinerário formativo;
ii. Posicionamento do MEC: A Setec está trabalhando na melhoria
das funcionalidades do Sistec para contribuir na regulamentação
dos itinerários formativos. O MEC está aberto ao diálogo para o
aprimoramento necessário desta oferta.
206

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

e. Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica (SISTEC):
A sugestão encaminhada pela sociedade civil foi de revogar a resolução
CNE/CEB nº 3, de 09 de julho de 2008:
i. Problema / Justificativa: Preservar a autonomia, prevista em lei,
das instituições de EPT;
ii. Posicionamento do MEC: A utilização do SISTEC não interfere na
autonomia das instituições de EPT;
iii. Problema / Justificativa: Evitar a divergência de informações,
tendo em vista, diversos sistemas de informações;
iv. Posicionamento do MEC: A Setec está desenvolvendo um plano
de ações contínuas de melhorias das funcionalidades e de
saneamento de dados do sistema;
v. Problema / Justificativa: Preservar a integridade das informações
oriundas das instituições de EPT;
vi. Posicionamento do MEC: O Sistec representa uma base para a
regulação, a supervisão e a avaliação da educação profissional e
tecnológica, e das instituições e/ou unidades de ensino, no âmbito
do Sistema Federal de Ensino e nos demais sistemas de ensino.
xi.

Casa Civil (SAM) – Evolução dos Projetos Monitorados
a. A SAM, na condição de realizar a atividade de monitorar o Brasil Eficiente,
atualizou os participantes do projeto sobre a evolução das iniciativas de
desburocratização. Os resultados observados foram:
Beneficiários por Iniciativas Propostas
Total de
Beneficiários da Ação
Iniciativas
Governo, Iniciativa Privada e Cidadão
57
Governo e Cidadão
45
Iniciativa Privada
33
Governo
31
Cidadão
22
Governo e Iniciativa Privada
20
Cidadão e Iniciativa Privada
18
Total
226

Share
25,22%
19,91%
14,60%
13,72%
9,73%
8,85%
7,96%
100,00%

Tabela 26 - Beneficiários por Iniciativas Propostas (6ª reunião)
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Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega

Figura 39 - Iniciativas Propostas por Prazo de Entrega

*23 iniciativas sem informação do prazo

+

Status em Relação ao % de Execução

Figura 40 - Status em Relação ao % de Execução (6ª reunião)

* 12 iniciativas sem informação do % concluído
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Entre os meses de Dezembro/2017 e Fevereiro/2018 foram entregues 26
iniciativas, com destaque para os seguintes itens:
•
•
•
•
•

Portal Patrimônio de Todos - patrimoniodetodos.gov.br (MPDG);
Passe Livre Interestadual (MTPA);
Regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei
13.243/2016) (MCTIC);
Concessão de visto on-line para turistas de países de baixo risco
migratório (Austrália, Canadá, EUA e Japão) (MRE);
Zona Franca de Manaus: Atualizar metodologias de avaliação de projetos
de P&D para reduzir o prazo para análise de relatórios de projetos de P&D
(MDIC)
c. Foram apresentadas as iniciativas concluídas pelos Comitês
Permanentes dos Órgãos, sendo 26 entre Dezembro/2017 e
Fevereiro/2018, totalizando 78 ações durante todo o programa:

Tabela 27 – título da ação x órgão x beneficiário da ação I (6ª reunião)
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Tabela 28 - título da ação x órgão x beneficiário da ação II (6ª reunião)

Tabela 29 - título da ação x órgão x beneficiário da ação III (6ª reunião)

xii.

Senado Federal e Câmara dos Deputados – Colaboração do Legislativo
no Brasil Eficiente
f. Foi feita a apresentação dos Pilares para a Modernização do Estado
Brasileiro, sendo:
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Figura 41 – Pilares para a modernização do Estado Brasileiro (6ª reunião)

i. Brasil Eficiente: é considerado um dos pilares por ser o programa
que trata da desburocratização e tem o envolvimento do poder
executivo através dos comitês permanentes de desburocratização e
também do poder legislativo através de sua participação no
Conselho Nacional e Comitê Executivo do programa;
ii. ICN: os serviços públicos ainda prestados no balcão necessitam
de uma identidade desburocratizada e ao mesmo tempo segura.
Através do da ICN (base de dados que gerará o DNI – Documento
Nacional de Identificação) os cidadãos passarão a ter em um único
documento todas as informações de seu registro, tais como Título
de Eleitor, CPF, CNH, etc.;
iii. ICP Brasil: com a migração dos serviços para o meio eletrônico,
torna-se extremamente fundamental a utilização de uma identidade
confiável para garantir a autenticidade de partes ausentes. Isso é
encontrado através da ICP Brasil, instituída pela MP 2.200-2/2001
que garante a identificação segura e inequívoca do autor de uma
mensagem ou transação feita em meios eletrônicos.
g. Realizou-se a apresentação do Relatório Final da Comissão Mista de
Desburocratização, onde como resultado obtiveram-se 16 PLS e 15 PL.
Os projetos destacados foram:
i. PLS 23/2018: Prevê que empresas que cumprem regularmente
seus compromissos na área ambiental poderão ser premiadas com
uma frequência menor de ações fiscalizatórias do Ibama e dos
demais órgãos responsáveis pela emissão e renovação de
licenças;
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ii. PLS 24/2018: Estabelece que quando dois terços, pelo menos, dos
sócios de uma sociedade simples, limitada ou em nome coletivo
declararem a inexistência de ativos a partilhar e de passivos a
liquidar, o encerramento da empresa passa a ser imediato;
iii. PL 9494/2018: Obriga a disponibilização dos dados de registro de
empresários ou pessoas jurídicas por meio eletrônico a qualquer
pessoa, sem necessidade de provar interesse;
iv. PL 9508/2018: Assegura aos cidadãos a obtenção de resposta a
consultas que formule a órgãos e entidades públicas
h. Na sequência, houve a apresentação do PL 9409/2017 do Deputado
Lucas Vergílio (SD – GO) que dispõe sobre a realização de propostas,
endossos, aditivos, certificados individuais, bilhetes, apólices e
contratação de seguros privados, de microsseguros e de planos de
previdência complementar aberta, por intermédio de transações
eletrônicas seguras. A justificativa deste projeto de lei é que a evolução
tecnológica nos últimos tempos e a boa aceitação do público para o ecommerce, de um modo geral, induz a que se tenha a necessidade de
estabelecer, de forma viável, o marco legal para a possibilidade de
realização de operações de seguros, de microsseguros e de planos de
previdência complementar aberta, por meio de transações eletrônicas
seguras. Não resta a menor dúvida, que as operações de seguros
realizadas na forma eletrônica, com segurança, respaldadas por uma Lei
específica, podem significar e impactar, positivamente, em agilidade,
diminuição de custos administrativos e operacionais e, quiçá, na inibição
de tentativas de fraudes, que é motivo de constantes preocupações do
setor. No entanto, prosseguindo, para aquele consumidor de seguros que
não disponha, efetivamente, de meios ou instrumentos eletrônicos para
realizar a contratação de seu seguro, evidentemente, será mantido, no
caso, o sistema tradicional de assinatura em propostas e entrega de
documentos físicos, como o contrato, apólice, bilhete e certificado
individuais, no prazo certo. Sob o ponto de vista da segurança jurídica da
efetivação de transações eletrônicas, mediante o uso de certificação
digital, o § 1º, do art. 10, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, abaixo transcrito, dispõe que as declarações constantes dos
documentos em forma eletrônica, produzidos com a utilização de processo
de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiros
em relação aos signatários.
“Art.10 Consideram-se documentos públicos ou particulares, para
todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta
Medida Provisória.
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§1º As declarações constantes dos documentos em forma
eletrônica produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se
verdadeiros em relação aos signatários na forma do art. 131
da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.” O
atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015), no art. 411, inciso II, abaixo transcrito, sobre
o mesmo tema, prescreve que se presumem autênticos os
documentos eletrônicos assinados mediante o uso de
certificados digitais nos padrões ICP-Brasil:
“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:
.....................................................................................
II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal
de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;” Nesse
sentido, o presente Projeto de Lei determina como proceder à
assinatura digital de forma a dotar as propostas, endossos,
aditivos, certificados individuais, bilhetes, apólices e contratos
de seguros, de microsseguros e de planos de previdência
complementar aberta, que possam ser efetuados
eletronicamente, no mercado de seguros, com todos os
atributos necessários e que produzam efeitos em todas as
esferas, dotando-os, efetivamente, de autenticidade,
confidencialidade, integridade e validade jurídica, nos termos
da Lei vigente, de forma mais ágil, com segurança e, por
decorrência, com efetiva diminuição de custos operacionais.
Ademais, é válido citar, para fins de agregação de valor, que a experiência
com a assinatura eletrônica é bem vista, segura, e já é uma vertente de
êxito nas relações das pessoas físicas e jurídicas com diversos órgãos e
entidades do Governo, tais como: Receita Federal do Brasil – RFB, Caixa
Econômica Federal – CEF, Banco Central do Brasil – BACEN, Poder
Judiciário, além de diversas aplicações frequentes no âmbito do setor
público e privado.
i.
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Foi feita a apreciação do PLS 477/2017 da Comissão de Assuntos
Econômicos. Tal projeto de lei torna a verificação de regularidade do
contribuinte mais objetiva e simples, devendo-se levar em consideração
apenas os fatos existentes na data do pedido de emissão da certidão
negativa; torna a certidão negativa válida por seis meses, desde a data de
sua emissão. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em
que tenha sido requerida, no prazo de 10 (dez) dias contado da data de
entrada do requerimento na repartição, e terá efeito declaratório de
regularidade fiscal para todos os fins, inclusive para concessão de
benefícios fiscais. Ressalta-se que a verificação de regularidade do
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contribuinte será feita levando-se em consideração os fatos existentes na
data do requerimento da certidão negativa. Por fim, a certidão negativa
será válida por 6 (seis) meses, desde a data de sua expedição.
j.

Divulgou-se o seminário da ‘Frente Parlamentar de Economia Digital e
Colaborativa’ (Dep. Thiago Peixoto PSD – GO) que ocorreu no dia
22/02/2018 na Câmara dos Deputados e que teve como tema a
‘Revolução Digital no Brasil: Tecnologia, Estado e Sociedade’. O evento
contou com a presença de pessoas com conhecimento notório acerca do
tema desburocratização e alguns tópicos foram mencionados, tais como:
i. ICN: a Identificação Civil Nacional foi muito bem citada como um
marco para o modelo de identificação física do cidadão;
ii. Marco Regulatório de Proteção de Dados: mencionou-se que é
importante o Brasil construir um modelo que regule a proteção de
dados, haja visto que este é um item sensível ao cidadão;
iii. Marco Regulatório das Startups: como uma das premissas das
startups é a desburocratização, estas operam seguindo as
premissas da simplicidade em seus modelos de gestão. No
entanto, com o advento deste modelo de operação, passou-se a
ser necessária a criação de um marco regulatório que venha a
equilibrar o mercado, mas que também não seja um fator de
desincentivo ao empreendedorismo na nação;
iv. Industrialização 4.0: este é um modelo de indústria que vem
crescendo na Europa e em breve terá grandes números no Brasil.
Por ser um modelo de industrialização desburocratizado e muito
eficiente, torna-se necessário que o país revisite seus modos de
operação para que estejamos aptos a absorver este item de
revolução.

k. Por fim, o representante da Câmara dos Deputados reportou aos
membros da sociedade civil que seria encaminhado por e-mail a
consultoria legislativa sobre as propostas encaminhadas acerca dos
temas: i) Administração Pública; ii) Ambiental e; iii) Trabalhista;
xiii.

Casa Civil (SAM) – Projetos para os Próximos Exercícios
a. Os representantes da SAM da Casa Civil fizeram apresentação sobre as
reuniões com os comitês permanentes de desburocratização dos
ministérios. Nesta linha, foram abordados os seguintes temas:
i. Comitês Permanentes: atualmente há 23 comitês permanentes de
desburocratização instalados nos ministérios;
ii. Os ministérios deverão apresentar até o dia 31/03/2018 o Plano
Anual 2018/2019 com identificação das principais ações e projetos
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de simplificação administrativa, modernização da gestão pública e
melhoria da prestação dos serviços públicos às empresas, aos
cidadãos e à sociedade civil, no âmbito de suas respectivas
competências;
iii. Simplifique!: as ações dos ministérios deverão ir de encontro com o
programa Simplifique;
iv. Da mesma maneira que o item anterior, as propostas dos
ministérios seguirão a Agenda de Transformação Digital;
v. Há a proposta da realização de evento comemorativo de 1 ano do
decreto que criou o Conselho Nacional para a Desburocratização –
Brasil Eficiente.
xiv.

ENAP e MPDG – Pesquisa sobre Serviços Públicos de Atendimento do
Governo Federal
a. Os apresentadores da ENAP e Ministério do Planejamento mencionaram
a Pesquisa sobre Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal.
Tal pesquisa contou com o apoio da Casa Civil, coordenação do Ministério
do Planejamento e execução da ENAP e durou aproximadamente 1 ano
para ser completamente elaborada. Foram contemplados ao todo 1.740
serviços. Os objetivos da pesquisa são de:
i. Apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da política de
desburocratização e transformação digital de serviços públicos
federais;
ii. Identificar e catalogar os serviços públicos de atendimento
oferecidos pelo Governo Federal
b. Após a introdução da pesquisa, foram feitas apresentações de
informações obtidas através da pesquisa, conforme seguem:
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Áreas de Governo dos Serviços Públicos

Figura 42 - Áreas de Governo dos Serviços Públicos (6ª reunião)

Usuários dos Serviços Públicos

Figura 43 - Usuários dos Serviços Públicos (6ª reunião)
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Execução dos Serviços Públicos

Figura 44 - Execução dos Serviços Públicos (6ª reunião)

Finalidade dos Serviços Públicos

Figura 45 - Finalidade dos Serviços Públicos (6ª reunião)
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Identificação de Usuários

Figura 46 - Identificação de Usuários (6ª reunião)

Forma de Interação com os Usuários

Figura 47 - Forma de Interação com os Usuários (6ª reunião)
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Prazo de Execução dos Serviços Públicos

Figura 48 - Prazo de Execução dos Serviços Públicos (6ª reunião)

Estágio de Digitalização

Figura 49 - Estágio de Digitalização (6ª reunião)
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xv.

Casa Civil (SEGOV) – Melhoria do Ambiente de Negócios (Doing
Business)
a. O governo federal tem como objetivo melhorar a posição do Brasil no
ranking do relatório Doing Business. Desta maneira, a Secretaria de
Governo da Casa Civil apresentou proposta que tem como objetivo a
melhoria do ambiente de negócios, conforme imagem abaixo:

Figura 50 – Proposta de atuação ‘doing business’ (6ª reunião)

b. As ações realizadas em 2017 e 2018 que contribuem diretamente para a
melhoria do ambiente de negócios foram apresentadas, conforme segue:
a. Workshops temáticos com órgãos de governo e entidades da
sociedade civil Temas: Abertura de Empresas, Registro de
Propriedades, Alvarás de Construção e Comércio Internacional;
b. Acompanhamento junto as Prefeituras de São Paulo (Abertura de
Empresas e Registro de Propriedades) e Rio de Janeiro (Abertura
de Empresas) e com os órgãos e entidades que apresentaram
projetos de melhoria;
c. Agenda permanente com o Banco Mundial no escritório de Brasília;
d. Focus Group com respondentes do Doing Business nas cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro. Temas: Abertura de Empresas,
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Registro de Propriedades, Pagamento de Impostos e Comércio
Internacional;

e. Indicação de novos respondentes Doing Business ao Banco
Mundial;
f. Implantação do Portal Bem Mais Simples;
g. Eventos de sensibilização dos respondentes e divulgação das
entregas - Rio de Janeiro e São Paulo
c. Com o objetivo de manter a melhoria constante do ambiente de negócios,
foi elaborado e divulgado o Planejamento para os Exercícios de 2018 e
2019, conforme demonstrado a seguir:
a. Ampliação do projeto para as demais capitais – Doing Business
Subnacional;
b. Assinatura de “Pacto Bem Mais Simples Brasil” Rio de Janeiro e
São Paulo (Munícipio e Estado);
c. Manutenção do processo de melhoria nos temas já tratados e
iniciar trabalho nos demais temas;
d. Envolver o Poder Judiciário na discussão dos temas Execução de
contratos, Registro de Propriedades e Resolução de Insolvências;
e. Visita técnica ao Banco Mundial para entre entrega da Nota
Técnica com apontamos de inconsistências identificas
xvi.

CGU – Simplifique
a. O Simplifique é um sistema web por meio do qual qualquer usuário de
serviço público pode fazer solicitações de simplificação do serviço,
reduzindo barreiras de acesso e aumentando a eficiência e a efetividade
das ações do Estado. Ele possui a seguinte dinâmica no processo:
a. 1ª Etapa – Usuário: Registra manifestação no sistema e-Ouv;
b. 2ª Etapa – Ouvidoria: Analisa as informações recebidas e
encaminha para o Comitê de Desburocratização do Órgão;
c. 3ª Etapa – Comitê de Desburocratização: Produz relatório sobre
o tema e envia à ouvidoria em até 30 dias prorrogáveis por mais 30;
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d. 4ª Etapa – Ouvidoria: Avalia informações recebidas e envia
resposta ao usuário (com ou sem compromisso do órgão);
e. 5ª Etapa – Resposta do Usuário: Caso o órgão tenha
descumprido o prazo estabelecido no compromisso para realização
da proposta, o usuário pode fazer denúncia para o Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) no e-Ouv.
f. No caso de Reclamações, por exemplo, as ouvidorias devem
encaminhar à área responsável, como já é feito nos termos da IN
OGU nº 1/2014, devendo todo o processo estar dentro do
Simplifique;
g. Trimestralmente, a OGU encaminhará um relatório com as
solicitações de simplificação recebidas no período ao Comitê
Executivo do Conselho Nacional para Desburocratização que
poderá determinar adoção de providências aos órgãos
A Lógica por Trás do Processo

Figura 51 - A Lógica por Trás do Processo (6ª reunião)
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Denúncia de Descumprimento do Decreto nº 9.094/2017

Figura 52 - Denúncia de Descumprimento do Decreto nº 9.094/2017 (6ª reunião)

Solicitação de Simplificação

Figura 53 - Solicitação de Simplificação (6ª reunião)

b. As solicitações através do Canal Simplifique começaram a surgir a partir
de 15/01/2018 e até o momento foram feitos 343 registros. Por ora, as
divisões são as seguintes:
a. Gênero: 65% Homens e 35% Mulheres;
b. Raça / Cor: 67% Branca, 23% Parda, 6% Preta, 2% Amarela e 2%
Indígena;
c. Tipo de Classificação: 53% Reclamação e 47% Solicitação;
d. Status: 61% Concluída e 39% em Tratamento;
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e. Os estados que mais utilizaram do canal foram SP com 32
solicitações, seguido de RJ e MG com 12 solicitações cada;
f. O maior destinatário das solicitações até o momento é o Ministério
da Fazenda com 78. Na sequência tem-se o INSS com 30, CGU
com 20 e MPDG com 18

ix.

SE / Casa Civil - Encerramento

Após as exposições, o presidente da reunião, Daniel Sigelmann, encerrou o
encontro.

VII.

7ª Reunião – 26/04/2018

Local e Data
A 7ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 26 de abril de 2018, com abertura
na Secretaria Executiva da Casa Civil, das 12h00 às 18h00 no Palácio do Planalto, 4º
Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Leonardo Elias
Moreno da Silva.
Além deste, estavam presentes:
Casa Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Adriana da Silva Pereira (SEDES - Assessor);
Carlos Eduardo de Jesus (SEGOV - Assessor);
Cristiane Maria Simão Munhoz (Assessor);
Daniel Sigelmann (Secretário Executivo);
Juliana Guimarães de Abreu (SEGOV - Gerente De Projeto);
Luiz Carlos de Azevedo (Assessor Especial);
Luiz Eduardo Alves (SEDES - Secretário Adjunto);
Natália Marcassa de Souza (SAM - Subchefe);
Roberto Loiola (SAM - Assessor);
Sylvio Cezar Koury Musolino Filho (SAM - Gerente De Projeto);
Marcia Nabut (SAM - Assessor);
Regina Lemos (SEGES - Diretora Substituta do Depto. de
Transferências Voluntárias);
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•

Ysrael Rodrigues De Oliveira (Gerente de Projeto).

ANVISA:
•
•

Patrícia Fernanda Toledo Barbosa (Especialista em Regulação
Sanitária);
Rodrigo Brito (Assessor).

CÂMARA DOS DEPUTADOS:
•

Leonardo Elias Moreno da Silva (Assessor).

PSB-MS:
•

Juliana Duarte Lepesteur da Costa (Assessora).

ENAP:
• Francisco Gaetani (Presidente);
• Gilberto Alberto Almeida de Almeida (Diretor de Inovação e Gestão
do Conhecimento).
MCTIC – Ministério
Comunicações:

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

• LUIZ FAUTH (Assessor da SE).
CGU – Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União:
•

Gilberto Waller Junior (Ouvidor Geral da União).

MF – Ministério da Fazenda:
•
•

Fernando Nascimento (Coordenador Geral de Desenvolvimento
Institucional de Programas de Gestão);
Regis Kichei Kakinohana (Coordenador Geral de Inovação Projetos e
Processos).

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•
•
•
•
•
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Aline Soares (Secretária de Gestão Adjunta);
Felipe Teixeira (Analista de TI e Chefe de Divisão)
Patrícia Brito de Ávila (Diretora de Programas da Secretaria Executiva);
Joelson Vellozo Júnior (Gerente de Projeto de Serviços Públicos –
INOVA);
Ciro Pitangueira Avelino (Assessor da Secretaria Executiva).
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MTFC – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle:
•

José Marcelo Castro Carvalho (Secretário Executivo).

Senado Federal:
•

Diego Jurubeba.

Sociedade Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manolo Canofa Miguez (FIESP - Diretor Adjunto);
Matheus Palucci de Campos (FIESP - Especialista Em
Desburocratização);
Antonio Marcos Umbelino Lôbo (Umbelino – Diretor Superintendente);
Leobino Barroso de Araujo (Umbelino - Coordenador);
Natália Rebelo (CNI - Assessora de Diretoria);
Pablo Cesario (CNI - Assessor);
Dorothea Werneck (CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social - Conselheira);
Elias Abdala Neto (Microsoft – Diretor de Políticas Públicas e
Filantropia);
Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM – Diretor de Relações
Institucionais);
Daniel Stivelberg (BRASSCOM – Gerente de Relações Institucionais e
Governamentais).

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
xviii)
a.
b.
xix)
a.

Plano de Desburocratização 2018;
Balanço das atividades em andamento e concluídas;
Apresentação das novas iniciativas.
Business Forum;
Apresentação do projeto – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão e Embaixada da Dinamarca.
xx)
Painel de obras;
xxi) Portal Brasil Eficiente;
xxii) Simplifique!
xxiii) Colaboração do Legislativo.

xvii.
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a. Apresentação;
b. Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM); Os resultados apresentados
sobre o Plano de Desburocratização estenderam-se desde a prestação de status
sobre as iniciativas concluídas, em execução e reapresentadas, quais constam na
Figura 54:
PLANO DE DESBUROCRATIZAÇÃO

Figura 54 - Plano De Desburocratização

c. Novas Iniciativas - Destaques; Dentre os maiores destaques, foram apontadas
iniciativas que beneficiaram o cidadão, Governo e iniciativa privada, como se vê na
Figura 55:

227

Figura 55 – Novas Iniciativas
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i. Cidadão:
1. Emissão de Diplomas em formato digital nas Instituições de Ensino
Superior pertencentes ao Sistema Federal de Ensino (MEC): adoção do meio
digital para expedição de diplomas e documentos acadêmicos garantirá
autenticidade, integridade, confiabilidade, disponibilidade, rastreabilidade,
validade jurídica e nacional dos documentos.
2. Passaporte Eletrônico (MJ): simplificação do processo prevê a consulta on-line
às bases de dados governamentais proprietárias das informações fazendo com
que a necessidade de emissão/impressão de documentos seja reduzida,
agilizando o processo de colheita de impressão digital e foto do cidadão
interessado.
xviii. Governo:
1. Implantar programa-piloto de terceirização de atividades acessórias,
complementares ou instrumentais de exame de patente sem colaboração
com instituições científicas e tecnológicas, para otimização da buscado
estado da técnica (INPI/MDIC): Aumento dos índices de produtividade no
exame de pedidos de patente e sensível redução do estoque de pedidos de
patente pendentes de decisão em primeira instância.
2. ePol (MJ): Desburocratizar o Inquérito Policial, por intermédio da tecnologia
(Inquérito Policial eletrônico).
xix. Iniciativa Privada:
1. Simplificar e Desburocratizar as Normas de Registro de Empresas (MDIC):
A principal medida a ser implementada é a elaboração de Instrução Normativa
pelo Departamento apta a viabilizar a padronização das exigências exaradas
pelas 27 (vinte e sete) juntas comercias do País. Tais juntas comercias
passarão a fundamentar de forma uniforme suas exigências.
2. Cota de Aprendizagem Modificação de conteúdo na CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho e no Decreto - Lei nº 5.452/1943 - Iniciativas da
Sociedade Civil nº 2 (MTb): Centralização do cumprimento de cota de
aprendizagem em qualquer estabelecimento da empresa, sem o limite
municipal.
3. Permitir a utilização da modalidade EAD nas capacitações requeridas pelas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – Iniciativa da
Sociedade nº19 (MTb): aprimorar as ferramentas utilizadas para a capacitação
dos trabalhadores, para prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho e
adoecimento.
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4. Aposentadoria especial e concessão do benefício- Iniciativa da Sociedade
Civil para Desburocratização nº32 (INSS/MDS): Sugere que o empregador
tenha acesso a informação junto ao INSS se o empregado já percebe benefício
de aposentadoria especial para que possa, se foro caso, cumprir a exigência
legal de que aquele que percebe tal benefício não exerça mais atividades em que
exposto ao agente nocivo que ensejou primeiramente a concessão da
aposentadoria especial.
5. Processos administrativos em meio eletrônico – Iniciativa da Sociedade
Civil para Desburocratização nº 95 (INSS/MDS): Possibilitar aos empregados e
às empresas a consulta do andamento dos processos administrativos, por meio
eletrônico, mediante inserção de senha de identificação e disponibilização de
cópia integral do processo administrativo, para facilitar o acompanhamento e a
obtenção de informações nos processos.
De 92 iniciativas, 14 já foram apresentadas como concluídas, até abril de 2018, tais
como constam na Figura 56:
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Figura 56 – Iniciativas concluídas

ii. Business Forum;
a. Apresentação do projeto – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e
Embaixada da Dinamarca.
b. Cooperação técnica com o Governo da Dinamarca;
1. O que é: Parceria estratégica em desburocratização e inovação, em que
experiências dinamarquesas e lições aprendidas poderão ser utilizadas e
adaptadas ao contexto brasileiro. Visa a melhoria do ambiente de negócios,
com auxilio na formulação e na implementação de políticas de
desburocratização e eficiência. O prazo é até Dezembro de 2018 (1º termo).
Há espaço de consulta ao empresariado sobre oportunidades de simplificação
administrativa ou regulatória.
2. Objetivo: criação de regulações mais inteligentes, reduzindo encargos
desnecessários.
3. Mandato: limitado: não se discute o direcionamento geral e os objetivos de
políticas públicas, nem sobre impostos (no caso dinamarquês).
4. Vantagens: para o Governo, há o input da “vida real” para melhor regular,
legitimidade para as novas iniciativas, criação de regulações mais inteligentes.
Para o setor empresarial, haverá canal de direta interação com o governo,
assim como transparência pública dos resultado e inclusive espaço para
assuntos “menores” de regulação para a agenda política.
5. Discorrido acerca do princípio “aplicar ou explicar”: esse princípio estabelece
que as propostas apresentadas pelo Business Forum deverão ser aplicadas
pelo governo ou sua não aplicação deverá ser justificada. Assim, garante
maior transparência no diálogo entre os entes envolvidos.
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6. Precedente: Houve sucesso no caso dinamarquês. Em 6 anos de Forum,
foram apresentadas mais de 740 propostas, sendo que 83% das mesmas
foram aprovadas pelo governo. Essas ações ajudam a alcançar o objetivo
estabelecido de redução dos encargos administrativos em 25%, até 2020.

c. O Piloto;
I.
Seleção de tema ou processo a ser trabalhado;
II.
Definição de um órgão governamental para “hospedar” o piloto e coordenar as
atividades e o funcionamento do Fórum de Negócios;
III.
efinição do fluxo contemplando desde a apresentação das propostas pelas áreas
envolvidas até a conclusão da análise de viabilidade destas;

1.
Identificação
do problema
e composição
da proposta

2.
Proposta
acatada pelo
Business
Forum

3.
Proposta
enviada ao
governo

4.
Proposta
respondida
pelo governo

Figura 57 - Fluxo do Projeto Piloto

Figura 58 - Projeto Piloto

231

5.
Proposta
implementada
(se acatada)
pelo governo
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IV.

Desenvolvimento de ferramenta web para cadastro e controle das propostas a
serem apresentadas pelos órgãos governamentais e pelas entidades da
sociedade civil;

iii. Painel de Obras;
a. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
b. Transparência Ativa;
c. Gestor Público;
d. Transferência Voluntária em números: em 10 anos, houveram por volta de 126 mil
contratos de transferência voluntária, tendo sido R$ 101 bilhões contratados, pelos
27 governos estaduais, com 5.289 municípios, e 135 mil usuários das plataformas
tecnológicas. Foram 61 mil capacitações (em 2017 e 65 mil respostas no mesmo
ano.
e. Navegação: como descomplicar? Agentes deste cenário: SICONV, PAC, Avançar.
Pesquisas por localidade, execução de obras, órgão financiador. Informações
sobre valores de investimentos, execuções físicas e financeiras, e objeto da obra
ou empreendimento. Busca inteligente por palavra-chave (ex. hospital, creche,
ponte etc.).
f. Maior transparência, livre acesso a qualquer cidadão, monitoramento mais ágil dos
gestores, controle social, avaliação personalizada e rápida das obras.
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xx.

Portal Brasil Eficiente;
a. Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM). Apresentada a
atualização do Portal Brasil Eficiente, onde consta a exposição das
políticas de redução da burocracia do Conselho Nacional para a
Desburocratização, bem como os favorecimentos que as iniciativas
fornecem para o investimento e geração de empregos.

xxi.

Simplifique!
a. A apresentação foi regida pelo Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União;
b. Simplifique: Ouvidoria-Geral da União é a responsável por receber,
examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões e
pedidos de informação referentes a procedimentos e ações de agentes,
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal;
c. As notificações no Simplifique!, aplicada em 83 órgãos, começaram a ser
recebidas em 15 de janeiro de 2018. Até o momento, foram registradas
674. Os resultados apresentados foram:
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MAIORIA DE PÚBLICO POR GENÊRO

Figura 59 - Maioria De Público Por Gênero

MAIORIA DO PÚBLICO POR RAÇA/COR

Figura 60 - Maioria Do Público Por Raça/Cor
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CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE RECEBIMENTO

Figura 61 - Classificação Do Tipo De Recebimento

STATUS DOS RETORNOS

Figura 62 - Status dos Retornos
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ÍNDICE DE FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS

Figura 63 - Índice de Faixa Etária dos Usuários

ÍNDICE DE ENVIOS POR ESTADOS

Figura 64 - Índice de Envio por Estados
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10 MAIORES ÓRGÃOS DESTINATÁRIOS

Figura 65 - 10 Maiores Órgãos Destinatários

PRINCIPAIS SERVIÇOS INDICADOS NAS MANIFESTAÇÕES

Figura 66 - Principais Serviços Indicados Nas Manifestações
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xxii.

Colaboração do Legislativo.
a. Seminário de Desburocratização
b. Frente Parlamentar de Desburocratização (06/03/2018), na Câmara dos
Deputados.
c. Audiência Pública – Tema: Desburocratização (21/03/2018), no Senado
Federal.
d. PLS 146/2007 – Sen. Magno Malta (PR – ES): Dispõe sobre a digitalização e
arquivamento de documentos em mídia ótica ou eletrônica, e dá outras
providências.
e. PLS 167/2014 – Sen. Roberto Requião (PMDB – PR): Autoriza o
armazenamento eletrônico dos prontuários dos pacientes.
f. PL 8.970/2017 – Dep. Julio Lopes (PP – RJ): Dispõe sobre a desburocratização
de procedimentos administrativos.
g. Comissão Mista de Desburocratização:
1. PLS 11/2018 – Encaminhado à COAME. Altera o Código
Civil para possibilitar que a sociedade limitada: seja
constituída de uma só pessoa natural ou jurídica; emita
debêntures; institua quotas preferenciais; e tenha conselho
de administração.
2. PLS 15/2018 – Aguardando designação do relator da
CCJ. Altera a Lei dos Notários (Lei 8935/1994) para
possibilitar a ampliação dos dias e horários de
funcionamento dos serviços notariais e de registro e
autorizar os tabeliães de notas a realizar diligências e atos
externamente à sede da serventia.
3. PLS 16/2018 – Recebidas, na Secretaria-Geral da Mesa,
as Emendas nº 2 e 3 Plen, do Senador Davi Alcolumbre
(DEM – AP). Altera o Código Civil, a Lei de Alienação
Fiduciária e o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer
que a alienação fiduciária em garantia sobre bens móveis
poderá ser utilizada por qualquer pessoa natural ou jurídica,
aplicando-se o procedimento judicial já previsto. Determina
que as pendências tributárias ou administrativas de veículo
automotor não acarretam sua indisponibilidade civil, nem
obstam o registro de direitos e constrições judiciais.
4. PLS 17/2018 – Aguardando designação do relator da
CCJ. Altera a Lei dos Cartórios, para estabelecer que as
serventias notariais ou de registro intermediarão pedidos
dirigidos a qualquer outra das demais serventias do país, de
especialidade análoga. Prevê que as serventias de notas
intermediarão pedidos dirigidos às serventias de registro de
imóveis.

237

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

5. PLS 21/2018 - Foi recebida, na Secretaria-Geral da Mesa,
a Emenda nº 1 Plen, do Senador Romero Jucá (PMDB –
RR). Altera o Código de Processo Civil, para modificar os
requisitos para que o réu seja considerado em local ignorado
ou incerto, que é caso de citação por edital. Prevê que as
tentativas de localização serão no endereço informado pelo
autor ou nos cadastros da Fazenda Pública federal e do
Banco Central, dispensada a consulta a outros cadastros.
h. PROJETOS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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PL 5.947/1985 – Ex Sen. Virgilio Tavora - Aguarda
designação de relator (CCJC). Estabelece normas para o
controle de fluxo de dados transfronteiras, concessão de
canais e meios de transmissão de dados para ligação a
banco de dados e redes no exterior, a análise e decisão
sobre projetos de desenvolvimento e produção de bens de
informática, sua comercialização e o incentivo a empresas.
PL 1.547/1991 – Ex Dep. Victor Faccioni. Aguarda
apreciação de parecer, pela aprovação, do relator Dep.
Lincoln Portela (ORB – MG). Acrescenta ao Código de
Defesa do Consumidor dispositivo relativo à prescrição de
débito.
PL 496/2007 – Dep. Vinicius Carvalho (PRB – SP).
Aguarda, em CCJC, apresentação de parecer pelo relator,
Dep. Jerônimo Goergen (PP – RS). Obriga postagem com
prova de rendimento da comunicação de inclusão do nome
do consumidor em cadastros públicos.
PLC 85/2009 – Ex Dep. Bernardo Ariston. Aguarda, em
CTFC, apresentação de parecer pelo relator, Sem.
Romero Jucá (PMDB – RR). Disciplina o funcionamento de
bancos de dados e serviços de proteção ao crédito e
congêneres.
PL 4060/2012 – Sem. Milton Monti (PR – SP). Aguarda, em
CESP, apresentação de parecer pelo relator, Dep.
Orlando Silva (PCdoB – SP). Estabelece a Lei Geral da
proteção, tratamento e uso dos dados pessoais.
PLS 330/2013 – Sen. Antonio Carlos Valadares (PSB –
SE). Aguarda, em CAE, apresentação de parecer pelo
relator, Sen. Ricardo Ferraço (PP – MT). Estabelece a Lei
Geral da proteção, tratamento e uso dos dados pessoais.
PLS 407/2013 – Sen. Ciro Nogueira (PP – PI). Aguarda a
apresentação, em CCJ, de parecer pelo relator, sem.
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
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Randolfe Rodrigues (REDE – AP). Estabelece que os
bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os
serviços de proteção ao crédito e congêneres não poderão
conter informação estranhas às relações de consumo, salvo
no caso de expressa autorização do consumidor.
PLC 73/2015 – Ex. Dep. Nilda Gondim. Aguarda, em CCT,
apresentação de parecer pelo relator, Sen. Helio José
(PROS – DF). Prevê que em caso de oferta ou venda de
produtor e serviços realizada por telefone ou reembolso
postal, devem constar o nome, o endereço e o telefone do
fabricante nas embalagens, e em todos os documentos
utilizados na transação comercial, o nome, o endereço e o
telefone do fornecedor, bem como de sítio eletrônico nos
casos que especifica. Estabelece, ainda, os dados que
devem constar em publicidade impressa, distribuída de forma
avulsa ou afixada em painéis.
PL 1.676/2015 – Dep. Veneziano Vital do Rêgo (PSB –
PB). Aguarda apresentação, em CCTCI, de parecer pelo
relator, dep. Arolde de Oliveira (PSC – RJ). Tipifica o ato
de fotografar, filmar ou captar a voz de pessoa sem
autorização ou sem fins lícitos, prevendo qualificadoras para
as diversas formas de sua divulgação e dispõe sobre a
garantia de desvinculação do nome, imagem, e demais
aspectos da personalidade, publicados na rede mundial de
computadores, internet, relativos a fatos que não possuem,
ou não possuem mais, interesse público.
PL 441/2017 – Sen. Dalírio Beber (PSDB – SC). Aguarda
apreciação em Plenário. Torna obrigatória a participação no
cadastro positivo.
PDC 731/2017 – Dep. Glauber Braga (PSOL – RJ).
Aguarda, em CCJC, apresentação de parecer pelo relator,
Dep. Ivan Valente (PSOL – SP). Susta Consulta Pública
sobre estrutura para a governança da Internet no Brasil.
PL 9.290/2017 – Dep. Francisco Floriano (DEM – RJ).
Aguarda, em CCTCI, apresentação de parecer pelo
relator, Dep. André Figueiredo (PDT – CE). Dispõe sobre
sigilo dos dados de clientes das prestadoras de serviços de
telecomunicações.
PL 8.127/2017 – Dep. Bruna Furlan (PSDB – SP). Aguarda,
em CCTCI, apresentação de parecer pelo relator, Dep.
André Figueiredo (PDT – CE). Altera a Identificação Civil
Nacional (ICN), para estabelecer parâmetros, critérios e
limites ao compartilhamento de dados pessoais de brasileiros
pelo Poder Público, dispor sobre a responsabilização
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XIV.

XV.

xxiii.

VIII.

administrativa e penal decorrente da violação de direitos e
deveres previstos na lei.
PL 8.127/2017 – Dep. Bruna Furlan (PSDB – SP). Aguarda,
em CCTCI, apresentação de parecer pelo relator, Dep.
André Figueiredo (PDT – CE). Altera a Identificação Civil
Nacional (ICN), para estabelecer parâmetros, critérios e
limites ao compartilhamento de dados pessoais de brasileiros
pelo Poder Público, dispor sobre a responsabilização
administrativa e penal decorrente da violação de direitos e
deveres previstos na lei.
PLS 25/2018 – Sen. Flexa Ribeiro (PSDB – PA). Aguarda,
em CTFC, a apresentação de parecer pelo relator, Sen.
Romero Jucá (PMDB – RR). Estabelece a obrigação de
prévia comunicação, antes da inclusão de nome ou dados do
consumidor, em cadastros, fichas, registros e dados pessoais
e de consumo.

Encerramento (Secretaria Executiva da Casa Civil)

8ª Reunião – 05/07/2018

Local e Data
A 8ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 05 de julho de 2018, com abertura
na Secretaria Executiva da Casa Civil, das 12h00 às 18h00 no Palácio do Planalto, 4º
Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Leonardo Elias
Moreno da Silva.
Além deste, estavam presentes:
Casa Civil:
•
•
•
•
•
•
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Adriana da Silva Pereira (SEDES - Assessora);
Adriano Augusto de Souza (SEX – Assessor Especial);
André Saraiva (SAM);
Carlos Eduardo de Jesus (SEGOV - Assessor);
Cristiane Maria Simão Munhoz (Assessor);
Daniel Sigelmann (Secretário Executivo);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juliana Guimarães de Abreu (SEGOV - Gerente De Projeto);
José Adão da Silva (Assessor);
Izabel Cristina de Oliveira Santos (SEGOV – SE do Programa Bem
Mais Simples);
Luiz Carlos de Azevedo (Assessor Especial);
Luiz Eduardo Alves (SEDES - Secretário Adjunto);
Natália Marcassa de Souza (SAM - Subchefe);
Paula Simonetti (SEX – Administradora);
Roberto Loiola (SAM - Assessor);
Sylvio Cezar Koury Musolino Filho (SAM - Gerente De Projeto);
Marcia Nabut (SAM - Assessor);
Marcelo Ricardo dos Santos (Subchefe Adjunto de Gestão Pública)
Regina Lemos (SEGES - Diretora Substituta do Depto. de
Transferências Voluntárias);
Ysrael Rodrigues De Oliveira (Gerente de Projeto).

ANVISA:
•
•

Patrícia Fernanda Toledo Barbosa (Especialista em Regulação
Sanitária);
Rodrigo Brito (Assessor).

CÂMARA DOS DEPUTADOS:
•

Leonardo Elias Moreno da Silva (Assessor).

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social:
•

Edison Garcia (Presidente);

•

Saulo Milhomen dos Santos (Coordenador Geral de Administração
de Informações de Segurados).

PSB-MS:
•

Juliana Duarte Lepesteur da Costa (Assessora).

ENAP:
• Antonio Claret Campos Filho (Diretor de Inovação e Gestão
Substituto);
• Francisco Gaetani (Presidente);
• Gilberto Alberto Almeida de Almeida (Diretor de Inovação e Gestão
do Conhecimento).
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MCTIC – Ministério
Comunicações:

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

• Luiz Fauth (Assessor da SE).
• Alfonso Orlandi Neto (Secretário-Executivo Adjunto).
CGU – Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União:
•
•

Gilberto Waller Junior (Ouvidor Geral da União);
Marlene Alves de Albuquerque (Ouvidora Geral da União Adjunta).

MBC – Movimento Brasil Competitivo:
•

Claudio Gastal (Presidente Executivo).

•

Isabela Castilho (Assessora).

MF – Ministério da Fazenda:
•
•

Fernando Nascimento (Coordenador Geral de Desenvolvimento
Institucional de Programas de Gestão);
Regis Kichei Kakinohana (Coordenador Geral de Inovação Projetos e
Processos).

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social:
•
•
•

Carla Beatriz de Paulo (Coordenadora Geral da Coordenação
Organizacional e Inovação Institucional/SPO);
Marcelo Bispo (Secretário Executivo Adjunto);
Juliana Varella (Assessora).

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Luis Felipe Salin Monteiro (Secretário de Tecnologia da Informação);
Aline Soares (Secretária de Gestão Adjunta);
Ciro Pitangueira Avelino (Assessor da Secretaria Executiva).
Felipe Teixeira (Analista de TI e Chefe de Divisão);
Joelson Vellozo Júnior (Gerente de Projeto de Serviços Públicos –
INOVA);
Marcos Ricardo dos Santos (Diretor Substituto do INOVA);
Patrícia Brito de Ávila (Diretora de Programas da Secretaria Executiva);
Wagner Araújo (Assessor).
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MTFC – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle:
•

José Marcelo Castro Carvalho (Secretário Executivo).

RFB:
•
•

Altemir Linhares de Melo (Assessor);
Jorge Rachid (Secretário).

Senado Federal:
•

Diego Jurubeba.

Sociedade Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdo Antônio Hadade (FIESP – Diretor).
Manolo Canofa Miguez (FIESP - Diretor Adjunto);
Antonio Marcos Umbelino Lôbo (Umbelino – Diretor Superintendente);
Dorothea Werneck (CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social - Conselheira);
Elias Abdala Neto (Microsoft – Diretor de Políticas Públicas e
Filantropia);
Matheus Palucci de Campos (FIESP - Especialista Em
Desburocratização);
Leobino Barroso de Araujo (Umbelino - Coordenador);
Natália Rebelo (CNI - Assessora de Diretoria);
Pablo Cesario (CNI - Assessor);
Ronnie Pimentel (CNI - Especialista);
Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti - (CNI - Especialista).
Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM – Diretor de Relações
Institucionais);
Sérgio Sgobbi (BRASSCOM – Diretor de Relações Institucionais);
Daniel Stivelberg (BRASSCOM – Gerente de Relações Institucionais e
Governamentais).

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
i.
ii.
iii.
iv.
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Abertura SE/CC
Devolutiva RFB/MF;
Devolutiva do INSS/MDS;
Apresentação dos Representantes do Legislativo;
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v.

vi.
vii.
viii.

Andamento dos Projetos de Desburocratização acompanhados pela
Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da
República;
Lançamento da Nova Versão da Estratégia de Governança Digital –
Ministério do Planejamento;
Andamento: Bem Mais Simples/ DOING Business. Bem Mais Simples/
SEGOV.
Encerramento

i. Abertura SE/CC
a. Apresentação;
b. Subchefia de Articulação e Monitoramento (SAM);
O Secretário Executivo da Casa Civil, Sr. Daniel Sigelmann abriu os trabalhos e
apresentou os itens da pauta.
ii. Devolutiva RFB/MF

a. O Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, informou que todas as
propostas da Sociedade Civil (com a exceção de uma), de certa maneira,
estão sendo atendidas pelos diversos projetos da RFB, sendo eles:
I.
II.
III.

eSocial;
SPED;
Portal Único.

Abordo com uma maior análise a iniciativa da Simplificação da Certidão
Negativa de Débito Tributário (CND). A RFB estudará a medida e, caso se faça
necessário, levará ao CONFAZ.
O Secretário mencionou a janela única porturária, que está sendo endereçada
pelo Portal Único do Comércio Exterior e em julho inaugurará nova etapa. Expôs os
projetos sobre a responsabilidade da RFB e os benefícios de cada um deles,
notadamente o eSocial, cujos principais benefícios são:
•
•
•

Aperfeiçoamento da arrecadação;
Eliminação de 15 obrigações acessórias, o que significará uma redução
de 350 horas no tempo gasto para a prestação das obrigações
trabalhistas, beneficiárias e tributárias (atualmente são 600 horas);
Compensação cruzada.

Em sequência, destacou o atendimento da demanda das empresas de TI
acerca da necessidade de disponibilização do sistema em fases. Informou que as
empresas ficarão mais confortáveis em relação às questões de compliance
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(conformidade). Por fim, destacou também o fato de que haverá redução de fraudes e
aumento de arrecadação.
Destacou também o problema da falta de recursos da Receita Federal, que teve
uma redução de R$ 150 milhões em seu orçamento.
b. Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM) reiterou o apoio do setor de TI ao
eSocial, contudo destacou alguns pontos que considera ser um risco ao
projeto. Chamou atenção para o pequeno percentual de empresas que
conseguiram fechar a folha de pagamento, o que poderia acarretar em
multas. Considerou que há necessidade de portaria interministerial do
Ministério da Fazenda e do Ministério do Trabalho garantindo a
suspensão de autuações e multas até que o sistema esteja plenamente
operacional para as empresas que estiverem sofrendo do problema. Isso
garantiria maior segurança jurídica e evitaria questionamentos da justiça.
Por fim, alertou para a questão do sistema da Caixa, responsável pela geração
da guia para pagamento do FGTS, que realiza um processamento à parte do eSocial.
c. Altemir Melo, representante da RFB no Comitê Gestor do eSocial,
informou que naquele mesmo dia uma nota seria publicada no site do
eSocial com o intuito de garantir maior segurança jurídica para as
empresas. O representante da BRASSCOM reiterou que, embora a nota
fosse um passo importante, ela não traria o mesmo resultado de uma
portaria interministerial.
Altemir Melo (RFB), informou que há um sistema no Serpro coletando todas as
negativas de eventos no eSocial e, em breve, conseguirá endereçá-los com maior
agilidade.

d. O Secretário Executivo da Casa Civil sugeriu que as empresas
aguardem as repercussões da nota para avaliar se ainda há necessidade
de uma portaria interministerial.

e. Pablo (CNI) reforçou a importância do projeto SPED que trata das
obrigações acessórias estaduais e propôs que o governo fizesse uma
articulação com um grande estado, implementando o projeto, causando,
assim, uma “inveja positiva” para os demais estados. Solicitou também a
remodernização do Porto Sem Papel e a aproximação com os demais
órgãos (Anvisa, Mapa e Inmetro). Isso trará redução dos custos e
tempos nos portos. Solicitou, também, a emissão de boleto único para o
pagamento de ICMS.
f. Jorge Rachid (RFB) comprometeu-se a buscar informações sobre a
evolução dos sistemas de integração da ANVISA e Vigiagro.
g. Natália Marcassa (SAM) comprometeu-se a companhar esse processo.
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h. Rafael, representante da CNI no GT Confederativo, retomou alguns
pontos sobre o eSocial. Ressaltou que estamos perto da data de
substituição da GFIP e há muitas empresas que não conseguem fechar
a folha. Reportou que a Caixa vem atrasando na entrega da
documentação contendo a especificação técnica do sistema e solicita
uma avaliação do governo sobre o momento propício para a virada de
chave.
i.

Jorge Rachid (RFB) ressaltou a questão da dificuldade de governança do
projeto, ponto essencial para a implementação do mesmo.
iii. Devolutiva do INSS/MDS

a. O Presidente do INSS, Edison Garcia, expos aos conselheiros o retorno
do INSS a respeito das iniciativas de desburocratização propostas.
Ressaltou os avanços das iniciativas sobre a aposentadoria especial e
concessão do benefício e processos administrativos em meio eletrônico, propostas da
sociedade civil de número 32 e 97, respectivamente.
Propôs aos membros da sociedade civil a parceria para postulação de
aposentadorias via empresa. Com isso, a empresa poderá postular, subir os
documentos do funcionário online e, após a análise do INSS, informa-lo da concessão
da aposentadoria (normal ou especial).
Expôs que mais de 1.200 municípios já adotaram tal medida, via ACT padrão
com o INSS, para ter acesso ao sistema de requisição online.
b. Natália Marcassa, Subchefe de Articulação e Monitoramento (SAM/CC),
solicitou ao INSS que aprofunde uma agenda operacional com a CNI, e
demais confederações, no que tange a troca de informações, requisições
e serviços online.
c. Por fim, Edison Garcia destacou os avanços dos serviços ofertados
online pelo órgão, com destaques para o pedido e concessão automática
de aposentadoria, assim como a simulação de contribuição.
d. Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM) argumenta que o procedimento
para o cidadão ainda é complexo e não entende o motivo dele não poder
iniciar o próprio processo.
Edison Garcia falou do INSS Digital e todas as facilidades do mesmo, inclusive
as possibilidades de solicitação de alguns serviços pelo cidadão, como por exemplo o
Salário Maternidade e a aposentadoria por tempo de serviço.
Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM) reforçou a necessidade de comunicação
sobre esses serviços.
iv. Apresentação dos Representantes do Legislativo
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a. Representante do Legislativo, Leonardo Moreno Silva, fez a leitura dos
slides e expôs as contribuições do Poder Legislativo por meio de
diversos PLs, tais como:
I.

PL 12/2015 – Dep. Lucas Vergílio - SD/GO:
Ementa: Dispõe sobre a utilização de sistemas de verificação biométrica
e dá outras providências.
Situação: Aguardando parecer do relator na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI)

II.

PL 4.060/2012 – Dep. Milton Monti - PR/SP:
Ementa: Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet)

III.

PLS 15/2018 - Comissão Mista de Desburocratização:
Ementa: Autoriza os tabeliães de notas a realizar diligências e atos
externamente à sede da serventia.
Movimentação: Apresentação de 1 emenda.
Status: Apresentado em plenário e aguarda parecer do relator Sen.
Lasier Martins (PSD – RS) na CCJ.

IV.

PLS 16/2018 - Comissão Mista de Desburocratização:
Ementa: Estabelece que a alienação fiduciária em garantia sobre bens
móveis poderá ser utilizada por qualquer pessoa natural ou jurídica,
aplicando-se o procedimento judicial já previsto. Determina que as
pendências tributárias ou administrativas de veículo automotor não
acarretam sua indisponibilidade civil, nem obstam o registro de direitos e
constrições judiciais.
Movimentação: Apresentação de 3 emendas.
Status: Aguarda deliberação em plenário.

V.

PLS 17/2018 - Comissão Mista de Desburocratização:
Ementa: Estabelece que as serventias notariais ou de registro
intermediarão pedidos dirigidos a qualquer outra das demais serventias
do país, de especialidade análoga. Prevê que as serventias de notas
intermediarão pedidos dirigidos às serventias de registro de imóveis.
Movimentação: Apresentação de 2 emendas.
Status: Aguarda designação de relator na CCJ

Por fim, destacou-se o PLC 53/2018, que versa sobre a proteção de dados
pessoais, reforçando os avanços e o interesse da Casa de votá-lo ainda este ano.
v. Andamento das Atividades dos Projetos de Desburocratização
acompanhados pela Subchefia de Articulação e Monitoramento
da Casa Civil da Presidência da República.
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Marcelo Sampaio, Subchefe Adjunto da SAM/CC, fez apresentação sobre o
andamento dos Planos de Desburocratização 2018/2019.
Destacou as iniciativas no período e apresentou as 11 iniciativas concluídas no
último mês, como por exemplo:
I.
II.
III.

Simplificação do processo de isenção de importação para instituições de
ensino (MEC);
Acompanhamento online de demandas da Central de Relacionamento e
da Ouvidoria Social diretamente pelo cidadão (MDS);
Simplificação dos procedimentos do Fundo da Marinha Mercante – FMM
(MTPA).

Ressaltou que atualmente são 103 iniciativas concluídas, sendo 80 referentes
ao período 2017/2018 e 23 referentes ao período 2018/2019. Dando sequência,
apresentou a situação atual do Simplifique!. Já foram recebidas mais de mil
manifestações (1.061) desde o seu lançamento em janeiro/2018, com tempo médio de
resposta de 17,4 dias por parte dos órgãos.
Para o biênio 2018/2019 foram destacados os números abaixo:
Beneficiários das iniciativas

Figura 67 - Beneficiários das Iniciativas

Estágio da Implementação

42
15%

23
8%

18
7%

Implementação concluída (100%)
Implementação quase concluída (até 90%)

43
16%

78
28%

Implementação avançada (até 75%)
Em fase de implementação (até 50%)
Recém iniciado (até 25%)

71
26%

Não iniciado (0%)

Figura 68 - Estágio da Implementação
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vi. Lançamento da Nova Versão da Estratégia de Governança
Digital (EGD) – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão
a. Luís Felipe Salin, Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, apresentou a nova versão da EGD.
Destacou o déficit de 12 mil servidores com algum conhecimento de TI em
função dos processos de transformação digital. Como isso não pode ser preenchido por
meio de concurso público, o MP está discutindo com a ENAP um projeto de formação
de pessoas em transformação digital.
b. Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM) destacou a importância de que o
Brasil passe a incorporar no currículo do Ensino Médio aulas de
programação.
Ao tratar do DNI, Documento Nacional de Identificação, relatou o esforço de
expansão e, em análise, uma parceria de emissão via Correios. Informou que mais de 6
mil pessoas já possuem o documento.
Apesar do DNI ser uma “carteira” de documentos, este não trará dados que não
estejam em um documento oficial.
Ao ser questionado pelo Sr. Pablo (CNI) sobre o compartilhamento de dados,
informou que este tema somente é tratado intragoverno por questões de segurança e
sigilo. Para fora do governo, há 3 maneiras de acessá-las:
I.
II.
III.

Informações públicas por meio do portal da transparência;
De maneira massiva por meio do portal de dados abertos, e;
Para os dados sensíveis, a autorização é feita caso a caso por cada
gestor da informação.
vii. Andamento: Bem Mais Simples / Doing Business. Bem Mais
Simples/SEGOV.
a. Izabel Santos, Secretária Executiva do Programa Bem Mais Simples
Brasil, fez a leitura dos slides e descreveu o trabalho que a SEGOV vem
realizando junto aos respondentes do Doing Business, bem como a
missão ao Banco Mundial, também no sentido de discutir a metodologia
do Relatório Doing Business.

Além disso, fez esclarecimentos acerca da melhoria do ambiente de negócios no Brasil.
b. Sérgio Paulo Gallindo (BRASSCOM) argumentou que para além do
Doing Business o governo precisa chegar outros índices econômicos e
fóruns, como por exemplo, o Fórum Econômico Mundial.
c. Cláudio Gastal, Diretor do Movimento Brasil Competitivo, criticou a
metodologia de avaliar apenas Rio de Janeiro e São Paulo no Doing
249

PILARES PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO - MANUEL MATOS

Business. Ressaltou a importância da apuração do ambiente de
negócios em nível subnacional de forma a que tenhamos uma verdadeira
noção sobre a questão no país.
viii. Encerramento
O Secretário Executivo da Casa Civil, Sr. Daniel Sigelmann, agradeceu a todos e
encerrou a reunião.
ix. Encaminhamentos:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

RFB analisará a medida de Simplificação da Certidão Negativa de Débito
Tributário (CND), proposta pela sociedade civil.
RFB publicará em seu site uma nota do eSocial garantindo a suspensão
de autuações e multas até que o sistema esteja plenamente operacional
para as empresas que estiverem sofrendo do problema.
RFB comprometeu-se a buscar informações sobre a evolução dos
sistemas de integração da ANVISA e Vigiagro. SAM irá acompanhar.
INSS irá aprofundar uma agenda operacional com a CNI, e demais
confederações, no que tange o ACT para a troca de informações,
requisições e serviços online.
SE/CC solicitou ao MP que melhore a oferta de dados abertos do governo,
de forma automática e com custo zero para a burocracia.
O Sr. Abdo Hadade solicitou a cópia da apresentação do Presidente
Temer sobre o lançamento da estratégia digital do Brasil, ao qual também
poderá divulgar.
O Sr. Abdo Hadade solicitou o posicionamento (status) das iniciativas
apresentadas pela sociedade civil.
SE/CC informou que o governo estudará se faz sentido incorporar algo da
experiência dinamarquesa nos nossos processos de desburocratização,
assim como foi apresentado na 7ª reunião deste Comitê.

9ª Reunião – 26/09/2018
Local e Data

A 9ª reunião do Comitê Executivo do Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente – ocorreu no dia 26 de setembro de 2018, no
Palácio do Planalto, 4º Andar, Sala 98, Brasília, DF.
Presentes
Estava presente, representando a Câmara dos Deputados, Leonardo Elias
Moreno da Silva.
Além destes, estavam presentes:
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Casa Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adriana da Silva Pereira (SEDES)
Adriano Augusto de Souza (SEX-CC)
André Luis Rezende (SAM-CC)
Daniel Sigelmann (SE)
Izabel de Oliveira Santos (SEGOV-PR)
Luiz Eduardo Alves (SEDES)
Marcelo Sampaio Cunha Filho (SAM-CC)
Marcia Nabut (SAM-CC)
Natália Marcassa de Souza (SAM-CC)
Paula Simonetti (SEX-CC)
Roberto Loiola (SAM-CC)
Sylvio Koury (SAM-CC)
Diego Antonio (SEGOV)
Carlos Eduardo de Jesus (PR)

ENAP:
•
•
•

Francisco Gaetani (Presidente)
Manoel Bonduki (Coordenador Geral Substituto)
Guilherme Almeida (Diretor de Inovação e Gestão de Conhecimento)

MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações:
•
•

Luiz Fauth (Assessor)
Alfonso Orlandi Neto (Assessor)

Instituto
•

Anna Luiza Dunstan

CGU – Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União:
•

Antonio Carlos Bezerra Leonel

MEC – Ministério da Educação:
•
•

Henrique Sartori
Manoel Gomes

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
•
•

Ciro Pitangueira Avelino (Secretário de Tecnologia e Informação Adjunto)
Joelson Vellozo (Diretor – INOVA).

Câmara dos Deputados:
•
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Sociedade Civil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Marcos Umbelino Lôbo (Umbelino Lobo)
Claudio Gastal (Movimento Brasil Competitivo)
Dorothea Werneck (CDES)
Jorge Gerdau (CDES)
Elias Abdala Neto (Microsoft)
Manoel Canosa Miguez (FIESP)
Pablo Cesario (CNI)
Sérgio Sgobbi (BRASSCOM)
Matheus Palucci (FIESP)
Pietra Avila (Movimento Brasil Competitivo).

Pauta
A reunião teve como pauta a exposição dos seguintes itens:
ix.

Abertura SE/CC;

x.

Apresentação CC/SAM (Subchefia de Articulação e Monitoramento);
a. Balanço das atividades em andamento e concluídas;
b. Apresentação dos dados do Simplifique!.

Marcelo Sampaio, Subchefe Adjunto da SAM/CC, fez apresentação sobre o
andamento dos Planos de Desburocratização 2018/2019.
Beneficiários das iniciativas

Estágio da Implementação
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As últimas 13 iniciativas concluídas foram apresentadas e destacadas algumas
como, por exemplo,
(i)

a integração do Portal Único do Comércio Exterior com o sistema Drawback
Isenção Web;

(ii)

a emissão da guia/autorização pela web e seu chancelamento pela
Delegacia do Aeroporto para controle do embarque dos passageiros
armados;

(iii)

a constituição de grupo de trabalho pelo Departamento de Segurança e
Saúde no Trabalho - DSST/SIT/MT, composto por representantes do
governo, trabalhadores e empregadores, para estruturação da matriz de
competência, harmonizando e promovendo melhorias quanto às qualificações
exigidas pelas NRs;

(iv)

a melhoria de serviços no âmbito do PRONATEC, permitindo acesso aos
recursos do programa para executar as ações de formação profissional para
o segmento turístico, com o enfoque direto aos jovens e seus familiares,
empresários e funcionários do trade de turismo e pessoas que exercem
atividades produtivas associadas ao turismo, proporcionando execução direta
com a sensibilidade da demanda oriunda da realidade local;

(v)

a disponibilização do aplicativo móvel – MeuCadÚnico – módulo, consulta
cidadão, fornecendo informações sobre o cadastro único, emissão de
comprovantes de cadastramento, visualização de pendências e
disponibilização dos programas sociais do MDS;

(vi)

o saneamento das operações de crédito do FGTS, com vistas a
desburocratização e simplificação de procedimentos de seleção e contratação
de operações de crédito para saneamento com recursos do FGTS.

Ressaltou que atualmente são 116 iniciativas concluídas, sendo 80 referentes
ao período 2017/2018 e 36 referentes ao período 2018/2019.
Dando sequência, apresentou a situação atual do Simplifique!. Já foram recebidas
1.485 manifestações desde o seu lançamento em janeiro/2018.
A grande maioria das manifestações refere-se à reclamação, no volume de 51,1
%, seguido de solicitação, em 35,0%. 1.319 manifestações já foram concluídas,
representando 89% , e 166 estão em fase de tratamento.
Para o biênio 2018/2019 foram destacados os números abaixo:
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Figura 69 – Plano de Desburocratização

Figura 70 – Iniciativas concluídas
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Figura 71 – Iniciativas concluídas

Figura 72 – Iniciativas concluídas
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Figura 73 – Iniciativas concluídas

Figura 74 – Simplifique!

Figura 75 – Total de manifestações
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Figura 76 – Tipo de manifestação

Figura 77 – Situação das manifestantes
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Figura 78 – Gênero dos solicitantes

Figura 79 – Raça/cor dos solicitantes
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Figura 80 – Faixa etária dos solicitantes

Figura 81 – UF dos solicitantes
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Figura 82 – 10 maiores destinatários

Figura 83 – Principais serviços indicados

xi.

Apresentações ENAP;
•

Peer Reviews OCDE

Estudos contratados junto à OCDE para realização de diagnóstico e
recomendações sobre áreas relevantes para a modernização administrativa
brasileira:
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1. Governo Digital;
Objetivo: fortalecer desenho e implementação de políticas para o uso de TICs na
administração
Resultados iniciais lançados em abril. Orientaram revisão da Estratégia de
Governança Digita, estando disponível em http://bit.ly/OCDE-Governodigitalconclusoes.
Publicação final – lançamento em Novembro. Tem três eixos:
(i)
(ii)
(iii)

governança;
capacidades institucionais;
abertura e serviços digitais

2. Capacidades de liderança e inovação para altos dirigentes;
Objetivo: identificar competências necessárias para o serviço público do futuro;
fornecer insights e recomendações para melhorar competências atuais e orientar
reformas do serviço público pautadas pelo alinhamento de incentivos à inovação
pública.
•
•

Resultados iniciais: lançamento em novembro.
Publicação final: lançamento previsto para abril.
3. Sistema Brasileiro de Inovação Pública.

Objetivo: compreender o sistema de inovação do setor público brasileiro, e sua
capacidade de identificar, testar, aplicar, incorporar e aprender a partir de
abordagens inovadoras que estejam em consonância com as necessidades dos
cidadãos e do governo.
Resultados iniciais: lançamento em novembro. Publicação final: lançamento previsto
para abril.
•

IV Semana de Inovação Pública

Apresentação de três grandes eixos:
(i)
(ii)
(iii)
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Ponto de encontro, de troca de experiências e de capacitação de agentes
envolvidos em inovação e desburocratização.
Atividades variadas, com ênfase em experiências práticas: palestras, debates,
oficinas, exposições, premiação de concurso inovação, etc.
Oportunidade para apresentação dos diversos casos de sucesso de
desburocratização, inovação e lançamento de publicações.
Público estimado em cerca de 1000 pessoas. Parceria do MP / ENAP / TCU.
•
Guias e Manuais
Guias para auxiliar na utilização de novas metodologias para a melhoria de
serviços públicos:
Imersão Ágil – método para envolver especialistas de forma antecipada, para
acelerar o processo de compreensão do problema e desenho de soluções.
Design etnográfico – método para compreensão do contexto sociocultural do
problema, para elaboração de soluções mais adequadas à realidade.
Elaborados a partir da experiência concreta do Laboratório de Inovação em
Governo (Gnova) em seus projetos com diversos órgãos governamentais.
Lançamento previsto para novembro (Semana de inovação).
•
Atividades de Capacitação
− Programa Liderança em Transformação de Serviços
Foco em equipes que prestam serviços ao cidadão e desenvolvimento efetivo
de projetos de transformação, com apoio de especialistas. De setembro a novembro.
− Cursos de Inovação e Desburocratização
Programas variados em diferentes temáticas: ciência de dados, gestão ágil de
projetos, gestão integrada, gestão de desempenho de equipes, gestão de riscos, gestão
ágil de projetos, etc.
4. Colaboração do Legislativo;

262

•

PL 2417/2015 – DEP. AUREO – SD/RJ. Ementa: Altera a Lei nº 7.433, de 1985,
que dispõe sobre os requisitos para lavratura de escrituras públicas;

•

PlS 32/2017 – SEN. ROBERTO MUNIZ - PP/BA. Ementa: Altera a Resolução nº
93, de 27 de novembro de 1970, do Senado Federal (Regimento Interno do
Senado Federal), a fim de possibilitar a realização de reuniões virtuais de
deliberação eletrônica;
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•

xii.

X.

INDICAÇÃO Nº 4.091/2017 - DEP. JULIO LOPES – PP/RJ. Sugere que o
número da inscrição no CPF passe a ser o número público de identificação do
indivíduo em todos os Órgãos do Poder Público, ainda que a Administração
Pública possa ter outro número balizador e de controle interno.
Encerramento.

10ª Reunião – 27/11/2018
Pauta
•
•
•

GovData - Plataforma de Análise de Dados de Governo;
ConectaGov - Plataforma de Interoperabilidade;
Cadastro Base do Cidadão;
GovData - Plataforma de análise de dados

•

Entregas:

Foi disponibilizada Plataforma GovData (https://govdata.gov.br/), por meio de
consórcio SERPRO-DATAPREV, que atualmente dispõe de 20 bases de dados
consolidadas (RAIS Operacional, RAIS Estatística, CAGED, SISOBI, SICAF, SIASG,
SIASGNet, COMPRASNET, SISBEN/Maciça, BPC, SICONV, SIAPE, SIORG, SCDP,
CadSUS, CadÚnico, Seguro Desemprego, SIRC, RENACH e RENAVAM).
A solução tem sido utilizada pelo Ministério do Planejamento e pelo Comitê de
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP). Além disso MDIC, SIT/MTb,
SENASP/MESP e FNDE/MEC estão construindo painéis temáticos para uso da
ferramenta.
Desafios:
A continuidade da evolução do projeto GovData está relacionada ao reforço à
cultura de compartilhamento de dados em prol da melhoria das políticas públicas
(análise de dados), o que tem sido feito por meio de seminários e apoio ao
desenvolvimento de casos de uso.
Outro ponto necessário é a publicação do novo Decreto que irá substituir o
Decreto nº 8.789, cuja finalidade é a simplificação da interoperabilidade de dados e a
promoção do sistema de governança para essa atividade.
•

ConectaGov - Plataforma de Interoperabilidade
Entregas:

Foi disponibilizado um catálogo de APIs1 (https://catalogo.conecta.gov.br/) para
centralizar as informações sobre as principais APIs existentes no âmbito governamental
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e que atualmente dispõe de documentações e trâmites de acesso de 33 APIs para
acesso a 14 bases de dados diferentes. O trabalho de catalogação é um trabalho
contínuo.
Outra ação do projeto é o apoio ao desenvolvimento de novas APIs e o fomento
ao seu uso. O projeto apoiou o desenvolvimento das APIs de Quitação Eleitoral, de
Situação de Alistamento Militar, consumidas pela Política Federal na emissão de
passaportes, e de acesso à vinculação ao BPC para simplificar o acesso à concessão
do cartão de passe livre. Além disso, a API do DENATRAN teve seu custeio de acesso
centralizado pelo MP para facilitar o acesso à Polícia Rodoviária Federal.
Ainda está sendo formatado o desenvolvimento da plataforma centralizada que
facilitará a gestão de acesso e de disponibilização de APIs.
Desafios:
O aumento da disseminação do uso de APIs na administração pública para
simplificar a oferta de serviços à população tem como desafio a maior disponibilidade
de informações acessíveis por essa ferramenta (desenvolvimento de mais APIs
relacionadas às principais bases de dados governamentais). Para isso, é necessário
incentivar os órgãos do governo federal a investir em integração ao invés de exigir que
o cidadão faça o trâmite de documentos entre órgãos.
•

Cadastro Base do Cidadão
Entregas

O projeto inicialmente planejado com o nome de Plataforma de
Reconhecimento Digital do Cidadão (PREDIC) foi revisado após tratativas com os
gestores das principais bases de identificação do cidadão.
Atualmente está em fase final de tramitação minuta de decreto que institui o
Cadastro Base do Cidadão, negociado com os principais gestores de cadastros de
dados naturais do cidadão.
Além disso o Ministério do Planejamento têm apoiado o acesso por órgãos da
administração à base de dados de CPF, primeira versão do cadastro.
Desafios:
A instituição do Cadastro Base do Cidadão, através da publicação de novo
Decreto que irá substituir o Decreto nº 8.789, é necessária para determinar a integração
dos sistemas à “base de ouro”, cuja primeira versão contemplaria o cruzamento entre a
base de CPF e a base CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).
Outro desafio é tornar essa base disponível para a administração por meio de
APIs e por meio do GOVDATA.
Encerramento.
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