
O Governo Federal, seguindo as
diretrizes da Lei de LiberdadeEco-
nômica, editoua InstruçãoNorma-
tiva n. 81, publicada segunda-feira,
que revogou 56 procedimentos, na
forma de normas e ofícios, que
devem ser seguidos quando da
abertura, alteração ou extinção de
empresas. Trata-se de um novo
guia de uniformização de procedi-
mentos, denominado de “novas di-
retrizes e normasdo registro públi-
code empresas”.
A iniciativa faz parte do processo

de desburocratização ditado pela
Lei deLiberdadeEconômica. Ame-
dida entra em vigor em 1º de julho.
Nos dias atuais, para que alguém
possa abrir uma empresa, é preciso
consultar diversas normas em legis-
laçõesesparsas,masnãoexiste, infe-
lizmente,uniformizaçãodeentendi-
mentos a respeito dos procedimen-
tos de registros públicos das empre-
sas nas diversas Juntas Comerciais
de vários Estados do País. Coma IN
81, todas as normas vinculadas ao
processo de abertura,modificação e
extinçãodaempresaestarãoconcen-
tradas em um único documento, o
queéaltamentepositivo,poisdesbu-
rocratizaosatosempresariaisperan-
teosórgãosderegistro.
Amedida tambémtemcomopre-

cípua finalidade uniformizar as

orientações que giram em torno do
Registro Público das Empresas. A
IN81 realiza ampla revisão dos nor-
mativos expedidos pelo Departa-
mentoNacionaldeRegistroEmpre-
sarial e Integração (DREI), desde o
ano de 2013, sobre as normas de
registro empresarial, bem como de
todaa legislaçãopertinente.
A instrução normativa alcança o

empresário individual, as empresas
individuais de responsabilidade li-
mitada, as sociedades empresariais
e as cooperativas. Entre as novida-
des, destacamos as seguintes: no-
meempresarial: adenominaçãopo-
derá ser formada com quaisquer
palavras de língua nacional ou es-
trangeira, nãohavendomais neces-
sidade de indicar o objeto para a
composição do nome empresarial
daEireli e das sociedades; transfor-
mação/conversão de associação e
cooperativasemsociedadesempre-
sariais: as cooperativas e associa-
ções podem realizar a operação de
transformação/conversãoemsocie-
dades empresariais, nos termos da
jurisprudência do STJ e artigo
2033doCC, respectivamente; reco-
nhecimentode firma: ficamdispen-
sados os reconhecimentos de fir-
mas e autenticações de documen-
tos, inclusive das procurações no
âmbito das Juntas Comerciais. Pa-

ra isso, o servidor da Junta deverá
realizar o cotejo das assinaturas ou
exigir do advogado, contador ou téc-
nico em contabilidade da parte inte-
ressadadeclaraçãodeautenticidade.
Alémdisso, ampliaçãodoregistro

automático: os atos de constituição,
alteração e extinção do empresário
individual, Eireli e Ltda, bem como
deconstituiçãodecooperativa,deve-
rão ser aprovados automaticamente
quando os empreendedores opta-
rempela adoçãode instrumentopa-
drão nos moldes estabelecidos pela
DREI;quotaspreferenciaiscomres-
trição de voto: A IN 81 passou a
admitir a emissão de quotas prefe-
renciais com restrição ou sem direi-
to de voto nas sociedades limitadas,
observados os limites da Lei n.
6.406/76, aplicada supletivamente;
integralização do capital da Eireli: a
integralização imediata do capital
da Eireli passou a se limitar ao valor
mínimo exigido em lei de 100 vezes
o salário mínimo, sendo certo que o
valor que exceder o mínimo poderá
ser integralizadoemdata futura.
Estassãoalgumasregrasnormati-

zadas pela IN n. 81 e que
desburocratizarão todos os atos que
envolvem os registros públicos das
empresas, trazendo uniformização
de normas do registro público das
empresasemâmbitonacional.

Repúdio
OSindicato dosMédicos de Santos,
São Vicente, Guarujá, Cubatão e
Praia Grande (Sindimed) repudia
veementemente as declarações re-
centes que instigam a população a
tentar entrar emhospitais que assis-
tem aos pacientes infectados pela
covid-19para filmar suas dependên-
cias e UTIs. É lamentável que, mais
uma vez, essas alegações coloquem
em dúvida a ética médica quanto à
seriedade e transparência no repas-
se de indicadores do enfrentamento
da pandemia. Pessoas que entram
nessas unidades hospitalares estão
correndo grande risco de contami-
nação, além, é claro, de violar a
privacidade dos doentes e colocar
em risco a integridade das equipes
médicas que atuam nesses locais,
uma vez que tais atitudes podem
estimular conflitos. Já somos obri-
gados a ver diariamente pessoas
descumprindo orientações médicas
simples, como o uso de máscaras
nas ruas e locais públicos, ao mes-
mo tempo em que o número de
casos confirmados só aumenta.
Nós,médicos e profissionais de saú-
de, estamos nos expondo ao perigo
de contaminação para garantir que
mais pacientes possam superar a
doença, mas é preciso que todos
façam sua parte. Assim, o Sindimed
apela para que nossos governantes,
ao invés de colocar em risco a Saúde
Pública, tenham o discernimento
de garantir não só o respeito à
privacidade dos pacientes, como
tambémapreservaçãoda integrida-
de dos profissionais de saúde.
MARIACLÁUDIAS.CASSIANO–PRESIDENTE

SINDIMED

Grandeza feminina
Ouvindo a cantora Violeta Parra em
Gracias a la vida, somos presenteados
comaspalavras “Graçasàvidaqueme
deu tanto, sorriso e pranto” e “agrade-
cero fácil eodifícil”queemnossavida
é oferecido. A canção me faz desejar
que as mulheres fortaleçam ainda
mais o seu poder, espaço e grandeza.
Comsensibilidade,procuramfelicida-
de, prazer e realização pessoal antes e
acimade tudo.Procurammanterhar-
monia nas relações familiares e, entre
amigos e amores, espalham paz e ale-
gria a sua volta. Que todos nós olhe-
mos para o presente e deixemos o
passado ir. Que dentro de cada umde
nós haja tempos de paz. Somos filhos
deumhomemeumamulher,emcada
um existe o feminino e o masculino,
ansiando pelo respeito e harmonia.
Com o amadurecimento de nossa ca-
pacidadedeamar,quesedissolvamas
fronteirasque teimamemnosafastar.
Não somos inimigos, mas, sim, uma
unidadequegeraamor.
BOANERGESSILVAFILHO–SANTOS

Jogos resgatados
Com esta conjuntura adversa, os pro-
gramasesportivostiveramqueserein-
ventar. Felizmente, resgataram a his-
tóriadoFutebol, atravésdasCopasdo
Mundo.Muitos jovensquedesconhe-
ciamamaneira comoaqueles craques
tratavamabolativeramaoportunida-
de de assistir aos jogos. Santos é uma
cidadeprivilegiadaportervários joga-
dores, que fizeramparte dos campeo-
natos,comomoradores.Éfácilencon-
trar esses craques em qualquer canto
da cidade, solícitos, bem-humorados
e apaixonados pelo futebol. Muitas
emoções vieram do rádio e de seus
mágicos locutores, proporcionando
alegriaparamilhõesdebrasileiros.
OBEDZELINSCHIDEARRUDA–SANTOS

Saída financeira
Vivemos umdos pioresmomentos da
economia mundial dos últimos 100
anos.OBrasil está inseridoneste con-
texto de maneira muito mais grave
porque estávamos começando a sair
de uma longa recessão e, agora, nos
deparamos com drástico recuo no
Produto Interno Bruto. Isso não é
novidadeeprecisamosbuscar saídas.
OGoverno precisa socorrer financei-
ramente os municípios e deve usar
seu poder para impor mudanças ur-
gentes. Precisamos exigir a cobrança
deIPVAsobreembarcaçõesdeespor-
te e recreio, de médio ou grande
porte, além da cobrança também so-
bre aeronaves particulares. Da mes-
maforma, temosque tributarmaisos
bancos, inclusive com a instituição
de imposto sobre grandes fortunas.
Por fim, tambémse fazurgentedimi-
nuir a tributação sobre a produção e
o consumo e a abertura de linhas de
crédito com juros bem mais baixos
paraaspessoas físicase jurídicas.
ELIASCARNEIROJUNIOR-SANTOS

Noventa dias se passaram, tão len-
tosedespercebidos,confinadoemmi-
nha casa, por causa da pandemia que
assolaoPaís.Pelomenostemumlado
positivo nessa sensação de estar diri-
gindo, e assim os dias vão passando,
até quando meu Deus? Nesses três
meses, já tenhopós-graduaçãoemla-
var louças e mestrado em arrumar e
montar a mesa para o café e guardar
os utensílios domésticos nos devidos
lugares, motivo pela qual temos que
valorizarotrabalhodenossasesposas.
A rotina começa ao pegarmeu jor-

nal A Tribuna, que chega logo cedo.
Depois fico um pouco na grade do
portão,ajácontei12cachorrosecinco
gatos que desfilam pela rua, alguns
acompanhadosdeseusdonos, alguns
levam o saquinho para pegar a caca,
outros não. Coloco banana em um
comedouroparaossanhaços,bem-te-
vi e periquito, que ficam reclamando
logocedo, comgritos e algumasvezes
até brigam para disputar um pedaço
debanana.Creioseracrisedesobrevi-
vêncianafaunatambém.

Nametadedamesadasala,agoraé
omeuescritório,notebook,impresso-
ra e um monte de papeis, contas a
pagar, a receber, pegar extrato. Para
espairecer, vou até os fundos, vejo
minha biblioteca imóvel, folheio al-
guns livros, passo pelo quarto, corto
caminho pela cozinha, e estou no es-
critório, sem trânsito algum, sem se-
máforos,buzinas,etc.
Vou ao portão de novo ver omovi-

mento,observomeu jardim,cuidado
pela esposa, com o pé de jabuticaba
florescendo, a romãeomanacá tam-
bém com flores, as amoras caídas no
chãopelasbicadasdospássaros.Vol-
to ao escritório, corto caminho pela
lateral da casa, paro na cozinha e
tomoumcaféepergunto:
-Quevamosterparaoalmoço?
- Esposa responde: o que sobrou

deontem!Ficofelizdavida...
Depoisdoalmoço, apósumcafezi-

nho com bolachas e geleia caseira,
volto ao trabalho, recebo alguns tele-
fonemas e, por fim, resolvo parar um
pouco, pois ninguém é de ferro. Não

vejo a hora de chegar o fim de sema-
na.Hoje foi umdia cansativo, da sala
para o quarto, da cozinha ao banhei-
ro,andarnalateraldecasa, irduasou
trêsvezes aoportão, enfim,umaroti-
na.Oujásetornourotinaparamim.
Finalmente chegoudomingo.Não

podendo sair, o que faço para acabar
com a ociosidade? Tempo está bom,
com sol, vou lavar os carros, porém,
observo que todos os domingos, logo
cedo, vem um bando de evangélicos,
crentes, espíritas entregando folhe-
tos.Masnãotenhomaisvistoelespor
aqui. Penso comigo, agora que é o
momentocerto para apalavradeum
Ser superior, que nos acalenta e con-
forta com uma mensagem de espe-
rança, neste momento do corona-
vírus. A rua continua deserta neste
domingoensolarado,porém,nemtu-
do está no silêncio e ouço uma voz e
umcarrochegando:
-Ocarrodosovoschegou,estamos

nasuarua,aproveitem!
E assim termina um domingo

espetacular.
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Apesquisadocomérciorealizada
peloInstitutoBrasileirodeGeogra-
fia eEstatística (IBGE) trouxe uma
já esperada queda acentuada das
vendas em abril, sinalizando, além
do impacto recessivo da pandemia,
mudançasprofundasnocomporta-
mentodoconsumidor.Deve-secon-
siderar ainda, daqui para frente,
consequênciasimprevisíveisdatec-
nologia no setor, além da explosão
do e-commerce, também por novi-
dades como a desta semana – o
Facebook,deolhonopequenolojis-
ta virtual, escolheu o Brasil para
lançarseumeiodepagamentos.
De acordo com o IBGE, as ven-

dasdocomércio caíram16,8%tan-
tonacomparaçãodeabrilcommar-
ço como na relação com igual mês

do ano passado. Para surpresa ge-
ral, nemmesmoos supermercados
escaparamdobaque, comperdade
11,8% (abril sobre março), aliás a
segundamenospiordovarejo(ma-
terial da construção caiu 1,8%). Os
analistasdoIBGEressaltamqueas
quedas disseminadas por todos os
setoresnadimensãodedoisdígitos
são raras e superam as da então
maior recessão do País, no biênio
2015-16, quando o Produto Inter-
noBrutoencolheu7,2%.
Opreocupante éque a recupera-

ção não vem com uma simples
reabertura dos comércios. Pode
persistir omedodo trabalhador de
consumir e depois não ter como
pagar suas contas e também não
haver disposição, pelo menos em

parte da população, de se aglome-
rar nas ruas de comércio popular e
shoppings devido à continuidade
dacirculaçãodonovocoronavírus.
Além disso, como a economia já
patinava antes da pandemia, algu-
masempresasquejá iammalpossi-
velmente podematé ter fechado as

portas de vez, reduzindo a massa
salarial que costumava irrigar o
varejoemtemposnormais.
O comércio on-line é a estrela do

momento. Na bolsa, enquanto o
principal índice, o Ibovespa, subiu
29%entre 16 demarço e ontem, as
cotações de Lojas Americanas e
Magazine Luiza avançaram, res-
pectivamente, 81% e 93%, reflexo
da empolgação dos investidores
com o desempenho virtual dessas
redes. Antes observado como o vi-
lão que engoliria as vendas físicas,
hojeoe-commerceéumaoportuni-
dade, inclusive o pequeno lojista,
parasobreviveràpandemia.
No Brasil, esse segmento virtual

ainda tem uma participação baixa
nas vendas totais, de 5% a 16%,

dependendo da pesquisa, enquan-
tonosEUAjá ronda40%.Por isso,
por aqui essa modalidade avança
positivamente e assim se estima
quecontinuaránopós-pandemia.
Portanto, para o comércio rever-

ter suasperdas serápreciso seabrir
cada vez mais para a tecnologia.
Conforme serviço lançado na se-
gunda-feira pelo Facebook, ainda
em fase experimental, o usuário do
Whatsapp poderá fazer pagamen-
tos com alguns cliques no campo
da mensagem do app. Só o tempo
dirá que impacto inovações como
essa terão nomercado de trabalho.
Essa tendência é mais do que co-
nhecida e se espera que os gover-
nos capacitem os brasileiros para
asnovasrealidadesdaeconomia.
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Antes visto como
vilãoqueengoliria as
vendas físicas, hoje
oe-commerce éuma
oportunidadepara

sobreviver à pandemia
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