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CNPJ em  
5 minutos

Conseguir o CNPJ em ape-
nas cinco minuto parecia im-
possível. Mas essa bem-vinda 
novidade será possível graças 
ao Registro Automático. “Antes 
demorava até uma semana. De-
pois diminuímos para em torno 
de uma hora. Agora, em cinco 
minutos o Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) tá na 
mão”. É o que garante o presi-
dente da Junta Comercial do Es-
tado de Santa Catarina (Jucesc), 
Juliano Chiodelli. A iniciativa é 
mais uma ação do Governo Sem  
Papel e tem como objetivo des-
burocratizar. 

De acordo com Chiodelli, a 
tecnologia que o sistema da Ju-
cesc Digital utiliza permite aos 
empreendedores fazerem o re-
gistro de empresas durante as 24 
horas do dia, sete dias da semana, 
em qualquer cidade do Estado. 
Na Pesquisa Prévia de Viabilida-
de (PPV) é feita uma avaliação 
de nome e endereço para veri-
ficar se há algum impedimen-
to para criação da empresa.  
Depois dessa etapa, é só fazer o 
pagamento do Documento de 
Arrecadação do Estado de San-
ta Catarina (DARE), e imediata-
mente o registro é efetuado.

Empresários e sócios assi-
nam o documento através de 
certificado digital. A análise é 
feita pela Junta Comercial em 
até dois dias após o registro. 
Mesmo que haja algum tipo de 
erro que precisa ser resolvido, 
o empresário tem 30 dias para 
fazer as correções, sem prejuízo 
do registro já efetivado.

A intenção é reduzir o tempo de espera
Conseguir o CNPJ em apenas 

cinco minutos é um grande avanço, 
mas insuficiente. É que só o CNPJ 
não basta. É preciso as licenças e 
o alvará de funcionamento para 
começar a trabalhar. Os dentistas 
Lucas Neis e Gustavo Nau contam 
que tiveram que esperar mais de 
dois meses para conseguir toda 
a papelada para montar a clínica 
odontológica. Aqui em Santa 
Catarina, o tempo médio de espera 
pelo alvará é de 82 dias, segundo 
presidente da Junta Comercial do 
Estado de Santa Catarina (Jucesc), 
Juliano Chiodelli. Um novo sistema 
pretende reduzir esta espera 
para menos de uma semana.  

O governo ainda está 
desenvolvendo a tecnologia. 
De acordo com Chiodelli, o 
novo sistema vai integrar os 
Bombeiros, a Vigilância Sanitária, 
o Instituto Estadual do Meio 
Ambiente, a Secretaria Estadual 
da Fazenda e os municípios. 

Todo o processo de abertura 
de empresa vai tramitar por 
este sistema de maneira clara 
e transparente. “Vamos usar o 
princípio da autodeclaração. 
Nossa expectativa é que em 

até cinco dias, 85% dos novos 
CNPJs do nosso Estado já terão 
o alvará de funcionamento.” 

A Junta Comercial será o orgão 
integrador. O empreendedor 
preenche os dados no cadatro 
e a Jucesc é que vai direcionar 
a documentação para os orgãos 
competentes, de acordo com 
a atividade empresarial. “Nós 
vamos distribuir a informação 
para onde ela precisa chegar. E 
vamos mudar o tempo de análise, 
para que ela seja mais rápida. Nós 
vamos acreditar na palavra do 
emprendedor. O empreendedor 
vai ter o alvará de funcionamento 
e a fiscalização vem depois,” 
explica o presidente da Jucesc. 

O novo sistema deve ser 
apresentado para os municípios 
no primeiro semestre de 2020. A 
meta, segundo Chiodelli, é colocar 
Santa Catarina num novo patamar, 
equivalente aos melhores países do 
mundo quando o assunto é rapidez 
e facilidades de empreender. 
“Já que o catarinense tem essa 
característica, nada mais justo do 
que a gente tirar os obstáculos do 
caminho e fazer com que novos 
negócios surjam em Santa Catarina”.

Chiodelli, da Junta Comercial, quer diminuir a burocracia

DIVULGAÇÃO/ND

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Palhoça / Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho 
e Registros Públicos Avenida Hilza Terezinha Pagani, 409, Passa Vinte - CEP 88132-256, Fone: (48)3287-5602, 
Palhoça-SC - E-mail: palhoca.fazenda@tjsc.jus.br EDITAL DE USUCAPIÃO – RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS 
COM PRAZO DE 30 DIAS Ação: Usucapião/PROC Requerente: Adalgisa Cardoso de Faria / Juiz de Direito: André 
Augusto Messias Fonseca Chefe de Cartório: Rose de Lourdes Quadros Processo n. 0308822-91.2018.8.24.0045
Citando(a)(s): interessados incertos e desconhecidos para oferecimento de resposta. Descrição do(s) Bem(ns): 
"Um terreno situado em Pinheira, no Distrito de Enseada de Brito, Palhoça, Santa Catarina, designado por terreno 
na Praia da Pinheira, com área de 353.87 m² (trezentos e cinquenta e três virgula oitenta e sete metros quadrados), 
sendo que ao NORTE, frente, extrema com uma servidão projetada, David da Silveira (antiga Rua 1415), s/nº, ao
LESTE, lado direito, com o confrontante Édio José Gonçalves, CPF 540.517709-15, ao OESTE, lado esquerdo, 
sendo, confrontante Sinésio Schuch, CPF 290.277.649-72, ao SUL, fundos com confrontante Francisco Aparecido 
Schreiber, CPF 727.927.799-34 e com o prolongamento da Rua Alexandre Nautone. Prazo Fixado para a Resposta: 
15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como 
seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) CIENTE(S) de
que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, 
querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste 
edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, 
IV do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei.  
Palhoça (SC), 18 de outubro de 2019. Renata de Araújo Luckmann Técnico Judiciário Auxiliar

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 820/SMA/DSLC/2019 - O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que o edital de Pregão Eletrônico 
nº 820/SMA/DSLC/2019 que tem por objeto A “contratação de empresa especializada 
para fornecimento de refeições prontas - almoços e lanches - a serem servidos aos 
usuários atendidos nos quatro CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) do município 
de Florianópolis, SC - CAPS AD Ilha; CAPS AD Continente; CAPS Infantil e CAPS II”, 
originalmente publicado no D.O.U. Seção 03, página 261, em 11 de novembro de 2019, 
sofreu retificação. A sessão ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2020, às 15h. O novo edital 
se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 627/2019 – Proc. Adm. 11091/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIL NCIA NÃO ARMADA PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ/SC. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 30 de Dezembro de 2019 às 18h00min até dia 13 
de janeiro de 2020, às 16h30min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 16h31min do dia 13 de 
janeiro de 2020, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 16h32min do dia 13 de 
janeiro de 2020. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: 
Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL

Antes demorava até 
uma semana. Depois 

diminuímos para em torno 
de uma hora. Agora, em 

cinco minutos o Cadastro 
Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) tá na mão.”

Juliano Chiodelli,  
presidente da Jucesc
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