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Código de Defesa do Consumidor 
entra em vigor em SP

INFORMATIVO III

Desde o dia 5 de junho está vigorando em São Paulo a Lei Municipal nº 
17.109/2019, que instituiu o Código Municipal de Defesa do Consumidor. O 

código não trouxe muitas novidades para restaurantes, bares e lanchonetes, 
mas consolidou algumas proibições já previstas em outras normas.

Entre as obrigações aplicáveis aos estabelecimentos de alimentação fora do 
lar, estão a proibição de cobrança de consumação mínima ou obrigatória, a afixa-
ção dos preços dos serviços e produtos oferecidos aos consumidores e a respon-
sabilização da casa em furtos ou danos constatados nos veículos dos consumido-
res localizados nos estacionamentos. 

O Código prevê multas de R$ 682 a R$ 10.230.000 em caso de infrações, 
aplicadas de acordo com o porte econômico do estabelecimento e a gravidade, 
cassação de licenças, interdição, entre outras. 

Os dados são do informativo ANR, elaborado pelo escritório Dias e Pamplona 
Advogados, consultoria jurídica da entidade.

Um decreto publicado em 4 de abril instituiu a obrigatoriedade de cadastro junto 
à Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) dos estabelecimentos 

que produzam por dia mais de 200 litros de resíduos sólidos não perigosos, 
classificados como Classe II na NBR 10.004. Esse cadastro possui validade de 
um ano a partir da publicação do deferimento no Diário Oficial e pode ser 
renovável por iguais períodos. 

Os estabelecimentos enquadrados nesta situação deverão realizar o cadas-
tro na AMLURB no prazo de 90 dias contados da publicação do Decreto 58.701, 
sob possibilidade de aplicação de penalidades, que podem incluir de multas de 
R$ 1 mil até a cassação do Auto de Licença de Funcionamento. 

Essa mudança está no Informativo ANR – Cadastro AMLURB, assinado pela 
Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica da entidade.

Bares, restaurantes e padarias podem recorrer a 
financiamentos de longo prazo para investir

Lei das Sociedades por Ações (S/A) passa por 
modificações e dispensa publicação de balanços

Cadastro na AMLURB dos grandes 
geradores de resíduos

Estabelecimentos de alimentação fora do lar poderão contar com 
financiamento de longo prazo do governo para investir, gerar empregos e 

renda. Mais de um milhão de empresas, que movimentaram R$ 175,6 bilhões 
somente no último ano, poderão ter acesso a essa modalidade de crédito 
oferecida pela Desenvolve SP, instituição financeira do governo do Estado 
de São Paulo. “Esses estabelecimentos podem buscar crédito tanto para 
comprar máquinas e equipamentos, quanto para capital de giro”, afirma Rafael 
Bergamaschi, superintendente de negócios da Desenvolve SP.

Com base nos dados da instituição, as micros e pequenas empresas do setor 
são as que mais buscaram crédito, totalizando R$ 23,8 milhões em investimentos 
contra R$ 7,1 milhões das empresas de médio porte. Os estabelecimentos finan-
ciados pela Desenvolve SP estão localizados principalmente nas Regiões Adminis-
trativas de Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Região Metropolitana de 
São Paulo. Todo o processo de financiamento, do pedido à aprovação, é feito no 
site da instituição: www.desenvolvesp.com.br.

A Lei das Sociedades por Ações (S/A) sofreu uma importante mudança. 
A partir de agora, a S/A de Capital Fechado é dispensada de publicar 

previamente em jornal as suas Demonstrações Financeiras (em especial 
balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício) que devem 
ser anualmente submetidas à aprovação, desde que a sociedade tenha 
menos de 20 acionistas e patrimônio líquido inferior a dez milhões de reais.

Tendo em vista que a S/A de Capital Fechado é um modelo societário 
que não possui ações comercializadas em Bolsa de Valores, aproxima-se 
das características de uma Sociedade Limitada, com a vantagem de reduzir 
o risco de exposição dos sócios e de permitir maior agilidade no processo 
de negociação das ações, seja em operações de compra e venda ou de pla-

INCENTIVO

Sala ANR é sucesso de público na Fispal 2019
EVENTO

Pelo segundo ano consecutivo, a ANR marcou presença na Fispal Food 
Service, principal encontro do setor de alimentação fora do lar da 

América Latina. Durante o evento, realizado de 11 a 14 de junho, no Expo 
Center Norte, em São Paulo, a entidade teve uma sala exclusiva, com 
um amplo cronograma de palestras para os visitantes. As apresentações, 
que abordaram temas como eSocial, fidelização dos clientes, liderança, 
valorização de marca, controle de caixa e cases de sucesso, atraíram o 
público que lotou o espaço.

A ANR também foi destaque na programação da TV Fispal. Erik Momo, 

diretor da entidade e proprietário da 1900 Pizzeria, concedeu entrevista 
para o canal, em uma transmissão ao vivo, direto do evento. No bate-papo, 
Momo contou um pouco do papel da associação junto ao setor e falou da 
participação da entidade nesta edição da Fispal. “A ANR procura profissio-
nais gabaritados para que possam traduzir os principais temas de sua área 
em uma linguagem de coloquial e objetiva, para que todos estejam sempre 
bem informados e saibam como prosseguir”, afirmou. 

Confira a entrevista completa aqui e veja abaixo, em nossa galeria, al-
guns momentos marcantes da sala ANR na Fispal!
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Sancionado projeto de lei que 
proíbe canudos de plástico em 
comércios de Goiânia

Na última semana, foi sancionado o projeto de lei que proíbe canudos de 
plástico em comércios de Goiânia. A partir de agora, bares, restaurantes e 

lanchonetes têm um prazo de 180 dias para se adequar a nova regra. Em caso de 
descumprimento, estão previstas multas que variam de R$ 2 a R$ 10 mil.

Para a ANR, é saudável a discussão sobre o assunto do ponto de vista da 
sustentabilidade. Mas a entidade faz ressalvas quanto à rapidez com a qual as leis 
têm sido criadas e às multas aplicadas. A associação defende ainda a ampliação 
do escopo de materiais que poderiam substituir os tradicionais canudos plásticos, 
hoje limitados a canudos de papel reciclável.

LEGISLAÇÃO

nejamento sucessório. 
Além disso, a S/A de Capital Fechado pode possibilitar que um acio-

nista seja controlador da sociedade detendo 25% + 1 das ações represen-
tativas do capital social. Isso decorre da prerrogativa da S/A emitir ações 
preferenciais sem direito de voto, o que reforça a condição daquele sócio 
que atua unicamente na qualidade de investidor, sem interferir na gestão e 
nas decisões estratégicas da empresa. A possibilidade é o que abre um ca-
minho para que juridicamente seja defensável minimizar o risco da respon-
sabilidade pessoal desse sócio por débitos e contingências da sociedade. 

Os dados são do informativo ANR, elaborado pelo escritório Dias e 
Pamplona Advogados, consultoria jurídica da entidade.
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NA MESA

MENU 
DO DIA:

Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela 
PUC-RS, especialista em direito tributário, 

financeiro e econômico pela UFRGS, e espe-
cialista em liderança global pela Georgetown 
University, Uebel também possui mestrado em 
administração pública pela Columbia University, 
em Nova York, onde trabalhou como pesquisa-
dor no Instituto de Estudos Latino-americanos 
e no Centro Lemann de Estudos Brasileiros. Foi 
Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura de 
São Paulo (2017-2018) e CEO Global do LIDE - 
Grupo de Líderes Empresariais (2013 a 2015). 
Atualmente, é Secretário Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo Digital do Minis-
tério da Economia.

Na semana passada, a convite de Cristiano 
Melles, presidente da ANR, Uebel foi recebido 

• Impactos da MP da Liberdade 
Econômica

• Prazo de aprovação da MP

• Desburocratização de processos 
 e sistemas

em almoço por diretores da entidade e da 
Associação Brasileira de Franchising em São 
Paulo. Na ocasião, a ANR manifestou seu apoio 
ao secretário pela aprovação da MP 881/2019, 
a MP da Liberdade Econômica.

PAULO UEBEL
Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital do Ministério da Economia 

A MP 881, DA LIBERDADE ECONÔMICA, FACILITA O EMPREENDEDORIS-
MO, CONTRIBUI PARA GERAR MAIS EMPREGOS E IMPULSIONAR A ECO-
NOMIA. QUAIS OS PONTOS FUNDAMENTAIS DA MP QUE O SR. DESTACA?
Paulo Uebel: A MP traz três grandes eixos. O primeiro consiste na declaração 
dos direitos de liberdade econômica. São dez direitos para todo o empreendedor 
e empresário no Brasil. Entre eles estão a possibilidade de trabalhar sem neces-
sidade de alvará, licença ou autorização para atividade de baixo risco; trabalhar 
em qualquer horário, desde que respeitada a legislação trabalhista; poder flutuar 
preços; ter tratamento isonômico perante a administração para dois contribuin-
tes na mesma situação e ter uma imunidade burocrática para inovação.

Outro eixo importante traz o conceito de abuso regulatório. Em muitas situ-
ações, o Estado brasileiro cria normas infralegais abusivas, como, por exemplo, 
as que proíbem e dificultam a competição, que geram favorecimento para deter-
minado setor do mercado, que causam algum tipo de demanda compulsória ou 
que barram a entrada de competidores. A MP traz esse conceito para defender 
um ambiente mais competitivo e justo para todos. 

O terceiro ponto é que a MP traz o conceito de análise de impacto regula-
tório. Ou seja, toda vez que o Estado fizer uma nova norma que terá impacto 
na sociedade, na livre iniciativa, é obrigatório que se faça um estudo para sa-
ber se o custo dessa norma é inferior aos seus respectivos benefícios. No pas-
sado, por muitas vezes verificou-se que algumas normas traziam mais prejuízos 
do que benefícios para a sociedade. Os três eixos da MP 881 colocam o Brasil 
na linha dos melhores países do mundo para se trabalhar, para se investir, visto 
que é uma prática internacional reconhecida. 

O DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN (PP-RS), RELATOR DA MP, DEMONSTROU 
PREOCUPAÇÃO COM O PRAZO DE APROVAÇÃO, QUE VENCE EM SETEMBRO. 
QUAL A ESTRATÉGIA DO GOVERNO?
Paulo Uebel: Recentemente, tivemos uma reunião produtiva de trabalho 
com o deputado Jerônimo Goergen. Estamos avançando nas análises de 
todas as emendas que foram propostas e vamos entregar pronto para o 
relator uma sugestão e um parecer técnico para cada uma das emendas. 
Tudo isso para facilitar e agilizar o trabalho dele. Para o governo, além da 
reforma da Previdência, essa MP é uma das prioridades. Vamos trabalhar 
em todas as frentes para poder aprovar essa Medida e transformá-la em lei.

O SR. JÁ FALOU ALGUMAS VEZES SOBRE OS ENTRAVES AO DESEN-
VOLVIMENTO BRASILEIRO. QUE OUTRAS AÇÕES O GOVERNO TEM FEI-
TO A ESSE RESPEITO?
Paulo Uebel: Além da medida provisória e da nova previdência, o governo 
está trabalhando em uma reforma tributária, um passo muito importante 
para reduzir o número de impostos, simplificar obrigações e melhorar o am-
biente de negócios no Brasil. Além disso, a Secretaria-Geral da Presidência 
da República está 100% engajada na meta dada pelo presidente Bolsonaro, 

que é trazer o Brasil da centésima nona posição no Doing Business (ranking 
global de ambiente de negócios do Banco Mundial) para um das cinquenta 
primeiras posições. É uma meta muito ambiciosa, por isso estamos traba-
lhando junto com a Secretaria e com o Ministério da Economia para fazer 
as mudanças necessárias para chegar lá. Isso passa por uma transformação 
digital muito grande e por uma simplificação dos sistemas para que o cida-
dão, empreendedor ou empresário possa ter um ambiente mais amigável.

UMA QUESTÃO FUNDAMENTAL DA DESBUROCRATIZAÇÃO ENVOLVE TEC-
NOLOGIA. HOJE, APENAS 42% DOS SERVIÇOS DO GOVERNO SÃO DIS-
PONÍVEIS POR MEIO DIGITAL. COMO ACELERAR ESSE PROCESSO PARA 
CRIAR UM ESTADO MAIS EFICIENTE?
Paulo Uebel: Estamos obrigando todos os ministérios a ter um plano de trans-
formação digital. Já transformamos mais de 100 serviços somente neste ano e, 
até o fim de 2020, serão mil serviços transformados. Esperamos estar com 100% 
dos serviços transformados até o final da gestão. Não teremos mais formulário 
em papel e a ideia é mudar tudo. Inclusive a MP 881 traz um inciso que prevê 
a transformação digital. Ou seja, o indivíduo pode fazer a digitalização de do-
cumentos e não precisa se preocupar em guardar o arquivo original. Isso reduz 
custo para as empresas, aumenta a competitividade e facilita a fiscalização.

DE QUE MANEIRA O SR. E OS DEMAIS MEMBROS DO MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA TÊM SE EMPENHADO DO LADO POLÍTICO PARA APROVAÇÃO 
DAS MEDIDAS?
Paulo Uebel: O presidente Bolsonaro, junto com os ministros Onyx Lorenzo-
ni e Paulo Guedes, está envolvido nesse trabalho. Eles têm dialogado com os 
poderes Legislativo e Judiciário para garantir a aprovação das medidas. Não é 
um trabalho simples, mas acreditamos que isso acontecerá possivelmente no 
final do primeiro, início do segundo semestre. A sociedade amadureceu e vê a 
necessidade dessas reformas estruturais. Sem isso, o Brasil corre o risco de ter 
um “voo de galinha”, então precisamos fazer mudanças estruturais para ter um 
crescimento sustentável do médio ao longo prazo.

DE QUE MANEIRA O SR. ENXERGA O SETOR DE BARES E RESTAURAN-
TES, NA ÁREA DE SERVIÇOS, PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO 
DO BRASIL?
Paulo Uebel: Como fundamental para a economia. O setor de serviços no 
mundo inteiro é o que lidera a geração de emprego e renda. A MP 881 visa 
criar um ambiente melhor para conseguir gerar negócios mais rápidos, com 
menos burocracia. Sabemos que, hoje, muitos empreendedores e empresários 
são alvos de uma série de burocracias que atrapalham a geração de negócios, 
aumentam o custo e, muitas vezes, geram corrupção. Queremos evitar isso 
para seguir um caminho justo, transparente e competitivo, a exemplo dos paí-
ses mais desenvolvidos.
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Flávia Campana

Rosana Begio na sala ANR na Fispal

Raquel BachegaCristina Prates

Erick Momo

Eliana Alvarenga

Alberto Lyra recebe certificado de participação da ANR na Fispal

Camila Cruz


