
1ª Reunião ordinária do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da 

Associação Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 4 de Fevereiro de 

2020, às 17h00, na sede da entidade. 

Participaram da reunião: Carlos Alberto Alves, Débora Kelly Mello, Dalmar Pimenta, 

Francisco Maia Neto, Geraldo Luiz de Moura Tavares, Hélio Barbosa, Jean Carlos 

Fernandes, João Henrique Café Novais, José Brígido Júnior, Juselder Cordeiro da 

Mata, Luiz Ricardo Aranha, Manoel Paulo de Oliveira, Onofre Junqueira, Renato 

Almeida Viana, Rizza Virgínia Ziegler e Túlio de Souza. Justificaram: Juliana Falci e 

Nilson Reis.  

O Presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, João Henrique Café Novais abriu a 

reunião pedindo o apoio dos conselheiros, para definir uma forma de ajudar com as 

pessoas que sofreram com as chuvas. Para isso, convidou para estar presente a 

reunião o Presidente do CESA, Dr. Renato Almeida Viana e estabelecer uma ajuda 

coletiva.  

Dr. João Café também falou sobre a mediação para as infrações ambientais e 

recomposição do meio ambiente.  

E fez um breve relato sobre a reunião que participou pela manhã, na ACMinas, com 

todos os presidentes de Conselhos.  Durante a reunião foi falado sobre a importância 

dos conselhos trabalharem em conjunto. Segundo Dr. João, o Conselho de Assuntos 

Jurídicos pode contribuir muito com todos os conselhos. E colocou à disposição de 

todos o blog do Conselho, conforme orientação do Coordenador do Conselhos, Marcos 

Brafman, para que os conselheiros escrevam artigos sobre temas relevantes. 

O Conselheiro Geraldo Luiz de Moura Tavares chamou a atenção dos colegas para o 

caso Backer Cervejaria. Na sua opinião, a ACMinas precisa se manifestar.  

O Presidente João Café colocou em discussão os dois temas da pauta. 

Lei complementar 171/2019 - O Conselheiro Dalmar Pimenta relatou sobre a Lei 

171/2019, que trata do aproveitamento de Crédito de ICMS. A Lei complementar 

171/2019 altera a Lei Kandir – Direito dos contribuintes de aproveitarem o credito do 

ICMS de uso e consumo, suspenso até 2033. O congresso aprovou e é o maior 

estelionato jurídico. Trata-se de um calote que o Governo Federal está dando desde 

1987, disse ele. Mesma coisa fizeram com os precatórios. Essa lei foi aprovada no final 

de dezembro e não houve divulgação. Infelizmente, esse assunto passou. Dr. Dalmar 

enfatizou que não há um acompanhamento legislativo por parte da ACMinas. É preciso 

haver um acompanhamento diário. O Presidente do Conselho solicitou ao Dr. Dalmar 

que providencie uma nota de repúdio a essa manobra do Governo Federal, como 

manifestação da ACMinas, e apresentar ao Presidente Aguinaldo para aprovar.  



Dr. Juselder relatou também sobre a Lei 1310, da ALMG que onera toda a atividade 

econômica. Ele também irá providenciar um nota manifestando a opinião dos 

conselheiros e da ACMinas. Esses artigos são importantes, disse Dr. João, para que a 

entidade possa influenciar os governantes.  

Apoio Jurídico aos atingidos pelas enchentes – O Presidente do Conselho, Dr. João 

Café convidou o Presidente do CESA, Renato Viana para falar sobre o movimento que 

está sendo criado com a participação da OAB /MG e ACMinas. O CESA – Centro de 

Estudos da Sociedade de Advogados juntamente com a OAB estão traçando ações 

para orientar os afetados pelas chuvas, como usar os recursos tributários e como pedir 

a isenção de ICMS, ISSQN, remissão do IPVA. Foram definidas duas linhas: doações e 

assistência jurídica gratuita. Ir até onde as pessoas estão alojadas e orientá-las. Outras 

ações que estão sendo desenvolvida é a criação de uma cartilha de com informações. 

Levar ao conhecimento dos canais de comunicação, Globo, Band, este movimento. 

Agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 04 de 

fevereiro de 2020. 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

Revisão: Rizza Virgínia Ziegler, Deptº Jurídico da ACMinas 


