
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA        
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO        
DIA 05 DE MAIO DE 2020, ÀS 17H00, VIA INTERNET – APLICATIVO ZOOM 

PARTICIPARAM: Antônio Carlos Nohmi, Dalmar Pimenta, Débora Mello, Geraldo         
Luiz de Moura Tavares, João Henrique Café Novais, José Brígido Pereira, Luiz            
Flávio Resende, Nilson Reis Júnior, Rizza Virgínia Silvério Porto de Sant’Ana           
Ziegler, Túlio de Souza. Justificaram: Francisco Maia Neto, Juliana Falci, Nilson           
Reis. 

Durante o encontro foram tratados os seguintes assuntos: 

- Convidar o Dr. Renato Toledo para um próximo encontro virtual do conselho,             
para falar sobre os contratos em tempos da pandemia. 

- Foi sugerido pelo conselheiro Dr.Túlio de Souza incrementar o trabalho da            
Câmara de Mediação da ACMinas. Segundo ele, a mediação pode ser muito            
importante neste momento. Dra. Débora Mello, Coordenadora da Câmara de          
Mediação da ACMinas, informou que o atendimento tem sido feito on line ou via              
e-mail e cartas. E disse que na próxima edição do jornal da ACMinas será              
publicada uma matéria esclarecendo como as pessoas podem ter acesso. Dr.           
Dalmar sugeriu na ocasião fazer uma live sobre a Câmara de Mediação            
mostrando aos nossos associados o que é a mediação e como essa opção pode              
ser o melhor caminho em alguns conflitos empresariais. Dr. Túlio ressaltou que é             
importante falar também sobre o colapso no sistema judiciário. E o grande            
parceiro será a mediação. O Presidente do Conselho, Dr. João Café aprovou a             
sugestão, para que a próxima live do Conselho seja sobre a Mediação. 

- O presidente do Conselho informou ainda que os outros conselhos também            
manifestaram em fazer uma live em conjunto com o de Assuntos Jurídicos. Ele irá              
convidar alguns conselheiros para participarem representando o Conselho. 

- Resolução 314 que vem disciplinando o funcionamento forense durante a           
pandemia. Segundo relato dos conselheiros, os advogados estão atuando para os           
estagiários e assessores. Com a pandemia, os juízes não atendem e deixam tudo             
a cargo dos seus assessores. O receio é que, quando a pandemia passar, isso              
vire uma rotina. 

- O Presidente do Conselho solicitou aos conselheiros que enviem artigos para o             
blog do Conselho. 

- O Conselheiro Dr. Luiz Flávio colocou-se à disposição acompanhar temas de            
relações internacionais. 



Belo Horizonte, 05 de maio de 2020. 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 


