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O presidente da ANR, Cristiano Melles, participou na última segunda-
feira, em São Paulo, de um encontro entre empresários com o deputado 

federal Jerônimo Goergen (PP-RS), relator da MP 881/2019, a MP da Liberdade 
Econômica. O objetivo do encontro foi manifestar o apoio à aprovação da MP, 
que traz diversos temas ligados à livre inciativa e regula a atuação do Estado 
como agente normativo e regulador. 

Na semana anterior, também em São Paulo, Melles já havia organizado 
encontro da ANR e de diretores da Associação Brasileira de Franchising (ABF) 
com o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia, Paulo Uebel, com a mesma finalidade: apoiar a apro-
vação da MP.

A medida destaca, entre outros aspectos, a dispensa de autorizações 
para atividades de baixo risco destinadas ao sustento próprio ou da família, 
a possibilidade de trabalho em qualquer dia da semana ou horário desde 
que em conformidade com a legislação trabalhista e a flutuação de preços 
pela lei da oferta e demanda, com exceção dos mercados regulados ou em 
situações emergenciais. 

A MP 881 já recebeu mais de 300 emendas e precisa ser aprovada pelos 
prazos legais até o fim de agosto. Para Cristiano Melles, sua aprovação pode 
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SP com o relator da MP da Liberdade Econômica

ENCONTRO

destravar a economia do país. “Pela primeira vez em muitos anos, temos uma 
imensa oportunidade de ter aprovada uma medida que represente, na prática, 
a melhora do ambiente econômico no país. Estamos certos que sua aprovação 
colocará o Brasil em nova rota de crescimento”, afirmou.

Da esq. para a dir.: Geanluca Lorenzon, diretor de Desburocratização no 
Ministério da Economia; Jerônimo Goergen, deputado federal e relator da MP da 
Liberdade Economica; e Cristiano Melles, presidente da ANR
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NA MESA

MENU 
DO DIA:

• Impactos da MP na economia

• Desafios para aprovação

• Prazos

JERÔNIMO GOERGEN
Deputado federal e relator da MP da Liberdade Econômica

F ormado em Direito pela Universidade 
Luterana do Brasil (Ulbra) e pós-

graduado em Direito Empresarial pela PUC-
RS, Goergen demonstrou ser um líder desde 
cedo, militando ativamente no Partido 
Progressista gaúcho, do qual foi presidente. 
Em 2003, foi eleito para seu primeiro 
mandato no Parlamento estadual, quando 
também assumiu a presidência da Comissão 
de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. 
Foi reeleito em 2006, coordenando a Frente 
Parlamentar do Agronegócio e presidindo 
algumas  Comissões. Deputado Federal desde 

2011, foi presidente da CINDRA; titular da CFT; 
e suplente da Comissão de Agricultura.Também 
presidiu a Frente Parlamentar do Biodiesel e 
a Frente Parlamentar em Defesa dos Bares e 
Restaurantes. Atualmente é relator da MP da 
Liberdade Econômica, apoiada pela ANR. 

O SR. DEMONSTROU PREOCUPAÇÃO COM O PRAZO DE APROVAÇÃO DA 
MP. ACHA POSSÍVEL QUE ELA SAIA ATÉ O FIM DE AGOSTO?
Jerônimo Goergen: Acredito que será possível cumprir os prazos. Percebo 
que a proposta extrapola questões ideológicas ou partidárias. Temos apoio em 
todos os partidos. É uma demanda de todos os brasileiros que querem empre-
ender e gerar empregos. 
 
O GOVERNO TEM COMO PRIORIDADE MÁXIMA A APROVAÇÃO DA RE-
FORMA DA PREVIDÊNCIA. COMO ESTÁ, EM SUA OPINIÃO, O CALENDÁRIO 
DAS PRIORIDADES DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO CONGRESSO?
Jerônimo Goergen: Eu sempre trabalhei com a lógica de que o Congresso pode 
se concentrar em várias pautas ao mesmo tempo. Não precisa parar tudo para 
se dedicar a uma só causa. Mas compreendo que, neste momento, a Reforma 
da Previdência, pelo gigantesco alcance econômico, mereça toda a atenção dos 
parlamentares. Porém, estamos tocando outras pautas, como a MP da Liber-
dade Econômica. Assim que votarmos a Reforma da Previdência na Comissão 
Especial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que tocará a Reforma 
Tributária. Precisamos avançar em muitos aspectos rapidamente. 

SÃO MAIS DE 300 EMENDAS. ALGUM RISCO DE CORTE DE ARTIGOS FUN-
DAMENTAIS DA MP PARA O APOIO À LIVRE INICIATIVA?
Jerônimo Goergen: A espinha dorsal da proposta será mantida. O que va-
mos fazer é melhorá-la. E estamos recebendo muitas sugestões que vão 
qualificar o relatório. 

EM SUA OPINIÃO, QUAL O MAIOR OBSTÁCULO DO GOVERNO HOJE PARA 
CONSEGUIR APROVAR SUAS MEDIDAS NO CONGRESSO?

Jerônimo Goergen: Acredito que o governo ainda perde muito tempo com 
esses embates ideológicos, de ala A contra ala B. Isso precisa ser superado. 
Acho que já melhorou bastante. O governo precisa trabalhar para os brasi-
leiros e não gerar crises internas. Precisamos focar nas pautas positivas. O 
relacionamento com o Congresso também precisa ser ajustado, valorizar os 
parlamentares que estão à disposição para ajudar nessa construção de país. 
Muitos estão ali para realmente servir à Nação, honrar os votos dos eleitores. 
A generalização de que o Parlamento é corrupto e só trabalha na base do to-
ma-lá-dá-cá não é boa. Um bom governo precisa estar sempre aberto a ouvir 
críticas construtivas.

QUAIS ASPECTOS DA MP QUE O SR. CONSIDERA INEGOCIÁVEIS? 
Jerônimo Goergen: Entre as principais alterações legislativas, eu destacaria o 
fim da autorização prévia para atividades econômicas de baixo risco, liberdade 
de horário e dia para produzir, empregar e gerar renda, imunidade burocrática 
para inovar, respeito aos contratos empresarias privados, fixação de prazo e 
aprovação tácita e implantação do Programa Brasil Digital (fim do papel). To-
dos esses aspectos são inegociáveis. 
 
O SR. ACHA QUE A APROVAÇÃO FARÁ EFEITO IMEDIATO NA ECONOMIA,  
OU APENAS NO MÉDIO PRAZO?
Jerônimo Goergen: Tão importante como as reformas da Previdência e Tribu-
tária, a MP da Liberdade Econômica tem o diferencial de gerar impactos já no 
curtíssimo prazo, contribuindo para a proliferação de novos empreendimentos 
e a captação de investimentos privados. Na realidade, já há um sentimento 
de que o peso do Estado começa a sair dos ombros de quem quer produzir e 
gerar riquezas.

Conheça os palestrantes que já confirmaram 
presença na edição deste ano

ENCOVISAS

A s inscrições para o ENCOVISAS 2019 já estão abertas. Marcada para o 
dia 1º de agosto, no Hotel Meliá, em São Paulo (SP), a edição deste ano 

vai discutir assuntos como o risco sanitário em estabelecimentos de alimentos, 

o desafio das redes para se adequar aos procedimentos obrigatórios exigidos 
e como crescer no mercado com foco na qualidade.

Entre os palestrantes já confirmados estão profissionais da ANVISA, 
COVISA, Secretaria de Saúde de Santa Catarina, das Vigilâncias Sanitárias 
do Rio de Janeiro (RJ), Jaboatão dos Guararapes (PE), Porto Alegre (RS), 
São Paulo e São Luís (MA). Também estarão presentes os professores da 
Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, além dos representantes das marcas Mania de Churrasco e Arábia. 
Confira abaixo!

ASSOCIADO

ATÉ 28 DE JUNHO

R$ 330

R$ 220

NÃO ASSOCIADO

ASSOCIADO

ATÉ 26 DE JULHO

R$ 390

R$ 260

NÃO ASSOCIADO

Faça já
a sua 

inscrição
aqui!

O boleto da inscrição será enviado em até dois 

dias úteis para o e-mail cadastrado. A inscrição só 

estará confirmada após o recebimento, pela ANR, 

do respectivo comprovante de pagamento. Em 

caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: 

comunicacao@anrbrasil.org.br. 

Regime especial do ICMS no Rio 
de Janeiro tem novas regras para 
bares e restaurantes

INFORMATIVO

N a última semana, foi publicado o Decreto n° 46.680, por meio do qual 
o Estado do Rio de Janeiro divulgou novas regras para a tributação do 

setor de bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas 
e similares. O texto, que já está em vigor desde sua publicação, revogou o 
Decreto n° 46.542/18 que, até então, disciplinava a incidência do ICMS de 
forma diferenciada para a atividade de fornecimento de alimentação e bebidas. 

O novo Decreto possui uma redação mais abrangente. Apesar de manter a 
vedação ao aproveitamento de quaisquer créditos do ICMS, estabelece que a 
carga tributária de 4% será́ aplicada sobre o produto da venda de mercadorias 
tributadas pelo imposto, não incluídas às sujeitas ao regime de substituição 
tributária. Isto significa que o percentual, além de incidir sobre o fornecimento 
de alimentos, também o fará sobre as saídas de bebidas. 

A tributação das bebidas pela carga de 4% é uma novidade relevante, já́ 
que as saídas desses produtos estavam excluídas do regime especial discipli-
nado pelo Decreto n° 46.542/18, vigente até então. 

Os dados são do Informativo ANR nº 036/2019, redigido pelo escritório 
Dias e Pamplona Advogados, consultoria jurídica da ANR.

GT-Tributário aborda novo decreto para o regime 
especial do ICMS no RJ e traz resposta da Sefaz de SP

A contece nesta quinta-feira (27), a terceira reunião de 2019 do GT-
Tributário. Os principais assuntos do encontro serão os regimes especiais 

de tributação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para 
o segmento de restaurantes, bares e similares em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. No primeiro caso, será apresenta a resposta da Secretaria da Fazenda 
à consulta da ANR sobre o tema. Já no segundo, será esclarecido o Decreto 
estadual que alterou o Regime Especial do ICMS no Estado (ver nota anterior).

O coordenador do grupo, Luiz Pamplona, da Dias e Pamplona Advogados, 
consultoria jurídica da ANR, estará disponível para tirar dúvidas dos associados. 
O encontro será realizado na sede da entidade, das 9h30 às 11h. 

Para mais informações ou se deseja confirmar presença no encontro, favor 
encaminhar um e-mail para:

GRUPO DE TRABALHO I

GRUPO DE TRABALHO II

GT e-Social aborda o movimento 
de simplificação do sistema

T ambém na quinta-feira (27), mas a partir das 15h30, acontece a sexta 
reunião do GT e-Social em 2019. Coordenado por Camila Lopes Cruz, 

advogada especialista em e-Social, o encontro terá como principal pauta o 
movimento de simplificação do e-Social. 

“O objetivo será explorar os novos rumos do sistema, discutir o projeto 
de simplificação, os cuidados que as empresas devem ter nesse momento de 
instabilidade, pois a fiscalização online não irá acabar”, afirma a advogada. O 
governo brasileiro tem até o dia 14 de julho para apresentar o projeto de sim-
plificação do e-Social. 

Ainda estão na pauta olhar digital das relações trabalhistas e os novos 
rumos do e-Social; nova gestão do e-Social para a Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho e pontos de atenção para as empresas do setor.

A reunião GT e-Social será realizada na sede da ANR. Para confirmar sua 
presença, entre em contato pelo e-mail:

Curso de atendimento aplica lições da Disney 
para surpreender clientes

WORKSHOP

P ara inspirar líderes de bares e restaurantes, o workshop “Explorando os 
conceitos de liderança da Disney”, que acontece na terça-feira (2), tem 

como objetivo apresentar os conceitos de gestão e cultura de uma das maiores 
companhias de entretenimento do mundo. 

Ministrado por Flavia Campana Omori, psicóloga da USP com MBA em 
Gestão Empresarial, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Gestão de 
Qualidade e Excelência de Serviços, o curso irá apresentar os princípios e 
ações usadas pela Disney que podem ser adotados por qualquer empresa. 

Desde o encantamento do cliente até dicas de liderança, as questões co-
locadas durante o curso ajudam a pensar em formas de se destacar em meio à 
concorrência, entendendo em profundidade os próprios diferenciais e demons-
trando-os no contato com cliente. “O cuidado com cada detalhe está presente 
no dia a dia dos parques da Disney e podemos aplicar este conceito no dia a 
dia de cada empresa”, afirma Flavia.
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Ainda dá tempo de confirmar a sua participação no 8º ENCOVISAS com condições especiais. Até esta sexta-feira, 28 de junho, as inscrições saem com 
descontos para todos os interessados. Neste ano, também há preços diferenciados para estudantes e professores das áreas de Nutrição, Engenharia 
de Alimentos e Gastronomia, que pagam 20% menos sobre o valor total do evento para não associados (confira tabela abaixo).

Inscrições têm preço promocional até esta sexta-feira!

Chefe da Anvisa
do Aeroporto
de Guarulhos 

Professora da 
Universidade Federal 

de São Paulo

Chefe da
VISA de

Porto Alegre

Diretor do
Mania de
Churrasco

 Coordenadora 
Técnica da VISA
Rio de Janeiro

Diretora da Secretaria 
de Saúde de

Santa Catarina

Gerente-Geral
de Alimentos
da ANVISA

ASSOCIADO
INSCRIÇÕES

R$ 450

R$ 350

NÃO ASSOCIADO
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O valor inclui CD com material do workshop e certificado de participação. 
Para mais informações, entre em contato pelo:
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