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ANR se opõe à tRAmitAção de lei de AposeNtAdoRiA 
especiAl pARA gARçoNs 

pResideNte dA ANR No 6° semiNáRio 
setoRiAl de Food seRvice

A ANR, com o suporte de sua assessoria jurídica em 
Brasília e da Dias e Pamplona Advogados, vai con-
testar a tramitação da PLP 201/2012 (PL 652/2011), 
que dá direito a aposentadoria especial após 25 
anos de trabalho a garçons, maitres, confeiteiros e 
cozinheiros de bares e restaurantes. A informação 
foi compartilhada pela consultora da ANR, Andréa 
Carolina da Cunha Tavares, advogada da Dias e 
Pamplona, no último Grupo de Trabalho de Recur-
sos Humanos (GT-RH), realizado na última quinta-
-feira, 23 de agosto. 

O Senado aprovou a proposta por unanimidade 

no dia 7 de agosto e o projeto seguirá para análise 
da Câmara dos Deputados. O senador Gim Argello 
(PTB-DF) é autor da PLP. Ele afirma que os garçons e 
categorias similares devem ser incluídos na relação 
dos beneficiários que trabalham em condições pre-
judiciais à saúde ou à integridade física, pois exer-
cem funções com “longos períodos de permanência 
em pé e constante tensão dos músculos, tendões e 
ossos decorrente do esforço de carregar os pedidos”. 

A ANR discorda da alegação e irá utilizar as pró-
prias especificações do INSS para se opor à trami-
tação do projeto. 

O presidente da ANR, Jun Sakamoto, foi um dos con-
vidados do Seminário Setorial de Food Service da ABF, 
realizado no último dia 23 de agosto, em São Paulo. O 
evento, que chegou à sua 6ª edição, discutiu os desafios 
de crescimento para as redes de food service, em diver-
sas palestras e painéis com profissionais que são refe-
rência no mercado. 

Jun participou do debate “Desafios do Crescimento do 
Setor das Redes de Food Service – Visão Macro”, que con-
tou ainda com a presença de representantes da FBHA 
(Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação) e 
do Grupo Setorial de Food Service da ABF.
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A próxima Plenária de 2012 da ANR 
está agendada para a próxima quinta-
-feira, 30 de agosto, no Badebec do 
Hotel Radisson (Avenida Cidade Jar-
dim, 625). Importantes discussões fa-
zem parte da pauta. Confira abaixo a 
relação de temas: 

goRjetAs, icms e outRos 
AssuNtos RelevANtes NA 
pRóximA pleNáRiA

Foi retirada da pauta do plenário, na última quarta-feira (22), 
a votação do projeto que acaba com a multa de 10% sobre 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), paga 
pelo empregador em caso de demissão sem justa causa ou 
imotivada (PLP 200/12). Por meio de seus consultores em 
Brasília, a ANR faz o acompanhamento do tema, que é de 
interesse de todo o setor empresarial. 

A contribuição tem alíquota sobre o valor dos depósitos do 
FGTS durante a vigência do contrato de trabalho, acrescida 
das remunerações aplicáveis aos saldos das contas. Criado 
para compensar os trabalhadores pelas perdas no FGTS 
por conta de planos econômicos (Planos Verão e Collor 1), 
o fundo já teria cumprido seu papel em 2007, quando as 
compensações foram liquidadas. 

A votação foi postergada pelo governo, pois as centrais 
sindicais questionam o entendimento de que o fundo 
tenha perdido sua função. 

Desde o início do ano, o governo aprovou uma 
série de medidas pontuais, desonerando setores 
específicos, como o automotivo, o de eletrodomésticos e 
o hoteleiro. O setor de alimentação não foi contemplado com essas ações.

votAção soBRe Fim de multA extRA pARA demissão sem 
justA cAusA é AdiAdA 

• SINTHORESP – Assinatura de Termo Aditivo concedendo antecipação salarial;

• GORJETAS – Negociação com o sindicato para o aperfeiçoamento da modalidade de gorjetas facultativas;

• ICMS sobre GORJETAS – Ratificação do Convênio 125, que exclui as gorjetas da base de cálculo do ICMS;

• ICMS – Resposta de consulta formal da SEFAZ, favorável aos contribuintes na questão da complemen-
tação da substituição tributária;

• Desoneração da folha de salários;

• Legislação que proíbe a venda de refeições acompanhadas de brinquedos ou brindes;

• Bebidas alcoólicas:

- Elaboração de substitutivo ao Projeto de Lei Municipal, que pretende proibir a venda de bebidas 
alcoólicas perto de escolas;

- Legislação do Rio de Janeiro que proíbe a venda de bebidas alcoólicas perto de escolas;

- Lei nº 14.592/2011-SP, que exige apresentação de documentos dos clientes que consumirem bebi-
das alcoólicas em restaurantes;

- Serviço de valet:

- Sentença que desobriga os Associados da ANR de obtenção do TPU para esse serviço em determi-
nadas situações;

- ISS – Cobrança sobre o serviço de valet; 

• Confirmação pelo Tribunal de Justiça da liminar que desobriga a utilização de luvas plásticas na mani-
pulação de alimentos;

• Lei que regula a atividade dos motoqueiros entregadores de refeições;

• Etiquetagem de produtos;

• Nova legislação que regulamenta as Cooperativas de Trabalho;

• Alteração do Estatuto Social da ANR;

• I ENCOVISAS – Imagens do Encontro e a repercussão na mídia;

• Novos Associados.

O encontro conta também com a visita do vereador Aurélio Nomura (PSDB). 

O Grupo de Trabalho de Comunicação da ANR  
(GT-COM) se encontra na próxima quarta-feira, 29 
de agosto, às 9h30, para discutir assuntos do uni-
verso do marketing, das mídias sociais e da comu-
nicação corporativa. Para essa reunião, está confir-
mada a participação do jornalista Horst Kissmann, 

da revista Prazeres da Mesa. Além de contribuir 
com matérias diversas, ele é responsável pelo su-
plemento de vinhos da publicação. 

Para participar, basta confirmar presença pelo e-
-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo tele-
fone (11) 3083-1931. 

mARketiNg, mídiAs sociAis e comuNicAção coRpoRAtivA em pAutA 


