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destaque

RESTAURANTES A QUILO SÃO PROIBIDOS DE COBRAR TAXA DE
SERVIÇO NO RIO DE JANEIRO

Foto: banco de imagem

O s restaurantes que servem comida a quilo estão proibidos de cobrar taxa de
serviço no estado do Rio de Janeiro. A lei 7.840, sancionada na última quinta-feira (11) pelo governador Luiz Fernando Pezão, prevê até a interdição dos
estabelecimentos que insistirem na cobrança. O deputado Dica (do partido
Podemos), autor da lei, defende que a inclusão da taxa por locais que vendem
comida a peso se enquadra no conceito de prática abusiva previsto no Código
de Defesa do Consumidor (CDC).
Os estabelecimentos afetados pela nova lei que vierem a descumpri-la
estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, isto é, multa variável de cerca de R$ 640 a R$ 9.600 milhões
a depender da gravidade, presença de agravantes, potencial ofensivo e
eventual lucro auferido.
No parecer da ANR, elaborado pelo escritório Dias e Pamplona Advogados

representar indevida interferência no desempenho de atividade privada e

no informativo 004/2018, disponível na íntegra no site da entidade, a Lei

violar o princípio da livre iniciativa – que é a base da ordem econômica –

Estadual do Rio de Janeiro 7.841/2018 é de constitucionalidade duvidosa.

como também por entrar na competência privativa da União para legislar

A norma também é passível de questionamento judicial, não apenas por

sobre direito do trabalho.

lesgislação

DECRETO DA SEFAZ EXCLUI BARES E
RESTAURANTES DO RIO DE JANEIRO DO FEEF
F oi confirmada a exclusão definitiva de bares e restaurantes do Rio de Janeiro
da obrigação de contribuir com o FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal). Segundo Informativo ANR Nº 002/2018, disponível na íntegra no site da
entidade, a Secretaria da Fazenda do Estado colocou em seu site o Decreto
46.021/2017, que alterou o art. 2º do Decreto 45.810/2016.
Agora está devidamente cumprida a exigência prevista no art. 14, XIII, §3o
da Lei 7.428/2016 (com redação dada pela Lei 7.593/2017) para que os
Foto: banco de imagem

restaurantes, lanchonetes e similares não tenham a obrigação de contribuir
com o fundo.

nova norma

LEI ESTADUAL DO RIO ESTABELECE MULTA E MANDA RETIRAR DO AR PUBLICIDADE
MISÓGINA, SEXISTA OU ESTIMULADORA DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Está em vigor no Rio de Janeiro, desde o último dia 10 de janeiro, a Lei Estadual

nesses casos, sua autora, a Deputada Enfermeira Jane, cita as propagandas de

7.835/2018, que proíbe a veiculação de campanhas publicitárias de caráter

cerveja que normalmente utilizam a imagem da mulher para atrair o público masculino.

misógino, sexista ou que estimulem a violência sexual e física contra a mulher.

Nesse contexto, aquele que expuser em seu estabelecimento cartazes publicitários

Segundo informativo ANR Nº 003/2018, disponível no site da entidade, o infrator

com esse tipo de informação também fica sujeito às penalidades previstas.

está sujeito à aplicação de multas graduadas de acordo com o meio de publicação,

A ANR considera que a lei é de constitucionalidade questionável, porque não se

podendo variar de cerca de R$ 33 mil a R$ 658 mil e ainda ser duplicada em caso

mostra razoável, tampouco compatível com a proteção constitucional da liberdade de

de reincidência.

expressão comercial e da livre iniciativa, com a dinâmica das atividades econômicas

A Comissão Fiscalizadora da Secretaria de Estado de Direito Humanos e Políticas

e o primado do desenvolvimento empresarial. Na visão da Associação, os Estados

para as Mulheres e Idosos é responsável por fiscalizar o cumprimento da lei. Embora

não têm competência para legislar sobre publicidade, o que também compromete

a norma não defina critérios claros sobre o tipo de publicidade que se enquadraria

a validade dessa norma.

promoção

EM AÇÃO DE MARKETING, OUTBACK OFERECE
BATATA FRITA GRÁTIS
A rede de culinária australiana Outback, associada ANR, vai comemorar o Dia
Nacional da Austrália, 26 de janeiro, em grande estilo. Entre os dias 22 a 25 (exFoto: Divulgação

ceto feriados), quem comprar um aperitivo ou prato principal, ganha uma Aussie
Cheese Fries, batata frita com molhos e bacon, um dos carros-chefe da casa.
Para participar, o cliente precisa apresentar o cupom da promoção, que pode ser
gerado no site http://www.aussieweek.com.br. De acordo com Renata Lamarco,
head de Marketing da marca no Brasil, a campanha reforça o relacionamento
entre a rede e seus consumidores. “Construímos um público muito fiel, que é
realmente apaixonado pelo Outback e que sabe exatamente o que deseja consumir ao entrar em um de nossos restaurantes”, comenta.

social

1900 PIZZERIA REALIZA OFICINA INFANTIL EM JANEIRO

Foto: Divulgação

A 1900 Pizzeria, associada ANR, realiza no próximo dia 27 de janeiro, sábado, a oficina “Mãozinha na Massa”, que será ministrada
pelo proprietário da marca, Erik Momo, a partir das 14h30, na unidade dos Jardins.
Crianças de 5 a 14 anos vão aprender a preparar a própria pizza,
desde a abertura do disco à escolha dos ingredientes. No final, todas vão ganhar um ingresso para diversão e aprendizado nas férias
no parque KidZania, além de ter sua foto publicada na página da
1900 no Facebook.
O valor da inscrição é de R$ 80 por criança e ela pode ser feita
no site da pizzaria. “Durante a aula, os pequenos vão conhecer,
de forma divertida, a história da pizza, sua origem, curiosidades e

Foto: Divulgação

transformações, além da história da 1900”, afirma Erik.

sustentabilidade

MCDONALD’S AMPLIA META PARA COMEÇAR A
USAR EMBALAGENS DE FONTES RENOVÁVEIS
A rede de restaurantes fastfood McDonald’s, associada ANR, anunciou na última semana uma ampliação em sua meta sustentável. A marca se comprometeu
a melhorar embalagens e ajudar a diminuir resíduos para causar impactos positivos nas comunidades que atende em todo o mundo.
Segundo a companhia, em 2025, 100% das embalagens do McDonald’s virão de
fontes renováveis, recicladas ou certificadas, com preferência para a certificação
do Conselho de Manejo Florestal. Até o mesmo ano, a empresa também quer
reciclar as embalagens de 100% dos restaurantes.
“Nossa ambição é realizar as mudanças que nossos consumidores desejam e
usar menos embalagens, trabalhando nos restaurantes e fora deles para ampliar
a reciclagem e ajudar a criar comunidades mais limpas”, disse Francesca DeBiase, Diretora da Cadeia de Fornecimento e Sustentabilidade do McDonald’s.

lançamento

Foto: Divulgação

TACO BELL LANÇA BEBIDAS REFRESCANTES
PARA O VERÃO

O Taco Bell, associado ANR, tem um lançamento que promete dar frescor a este
verão: nICE. A bebida com 300 ml tem edição limitada e está disponível em todas
as unidades do Brasil em três versões (Maracujá Vermelho, Maçã Verde e Curaçau
Blue) combinadas com Sprite e gelo, no valor de R$ 6,90.
“Taco Bell tem como marca a inovação, e começa bem o ano de 2018 com esta novidade no portfólio, resultado de uma parceria com a Sprite. Estamos programando
vários lançamentos alinhados com a cultura Live Más, que aposta em uma vida
mais leve e divertida”, comenta Michel Chaim, Gerente Geral do Taco Bell Brasil.

www.anrbrasil.org.br
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