
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA        
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO        
DIA 08 DE JULHO DE 2020, ÀS 17H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 

 

PARTICIPARAM DA REUNIÃO: o Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho;          
o Vice-Presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman;         
o Presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, João Henrique Café Novais; e os             
Conselheiros: Bruno, Daniel Carvalho Armond, Daniel Cerqueira, Dalmar        
Pimenta, Débora Mello, Guilherme Leão, Hyane Pimentel, Hudson Navarro,         
Jaqueline, José Anchieta da Silva, Juselder Cordeiro da Mata, Luiz Flávio Paina,            
Max Silva, Rizza Virgínia Ziegler, Túlio de Souza. Justificaram: Hélio Barbosa,           
Jair Adyr Moreira, Luiz Ricardo Aranha, Nilson Reis Jr.  

 

O Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da ACMinas se reuniu para tratar            
dos seguintes assuntos: 

- Manifestações do Conselho pelo falecimento do Conselheiro Aristóteles         
Atheniense: João Henrique Café Novais – “Conselheiro e Diretor da ACMinas           
de longa data. Só na ACMinas tem uma história importantíssima, sem contar sua             
história na OAB, na advocacia e na sociedade mineira e brasileira. Foi            
Vice-Presidente do Conselho Federal da OAB e seu passamento não deixou a            
comunidade calma. Todos nós ficamos muito sobressaltados com o passamento          
do Aristóteles porque sempre foi uma pessoa muito presente nos eventos, era            
participativo, sempre aceitando renunciar a família e ao seu escritório, em           
benefício de uma discussão jurídica, em prol da sociedade e dos mais            
necessitados. Ele era um exemplo de advogado, de amigo, de pessoa humana.            
Ele sempre foi dos melhores. Cresci ouvindo de meu pai, que ele era o príncipe               
dos advogados. Foi assim que eu o conheci e sempre o enxerguei”. Presidente             
da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho: “Pessoa de proa, que eu tive o privilégio de              
conviver com ele e sua família. Essa referência que seu pai fez a ele, de príncipe                
dos advogados, cai como uma luva, pois era uma pessoa muito íntegra, amiga,             
tão solidário, de tremendo bom humor. Tinha a vantagem de ser globetrotter. Ele             
gostava de viajar muito pelo mundo todo”. E seguiu sua homenagem, pedindo a             
todos um minuto de silêncio. Conselheiro José Anchieta: “Meu caro Presidente           
Aguinaldo, anfitrião de sempre na nossa ACMINAS, meu caro Presidente João           
Café, a quem agradeço pela indicação do meu nome para esta oração em             
homenagem a Aristóteles. É muito fácil falar sobre o grande amigo, sobre esse             
grande representante da advocacia mineira e brasileira, com registro de que na            
primeira hora conhecendo-se do seu falecimento, falou por nós todos outro           
decano de Minas Gerais, que é o Doutor Jacob de Castro Máximo. Hoje pela              
manhã, em nome do Conselho Federal, falou o conselheiro Paulo Medina, ele que             



é portador da comenda Ruy Barbosa, outra autoridade em temas de Aristóteles            
Atheniense – o nosso, e não o grego – e, portanto, eu começo por registrar que                
tudo aquilo que ambos falaram, que ambos disseram, de fato é o que representa              
um pouco de Aristóteles, é o que representa um pouco da saudade que dele já               
temos. De fato, amanhã completam-se 7 dias do falecimento de Aristóteles.           
Termina, eu proponho e sugiro, o período de luto para começar o período de              
saudade. Saudade com muita nostalgia, com uma lembrança muito boa. É assim            
que falaremos permanentemente sobre Aristóteles, que no mundo do Direito, que           
no mundo da advocacia foi advogado dentre os maiores, dentro os mais ilustres,             
dentre os mais completos, foi professor de Direito e na Universidade Católica, na             
Faculdade de Direito, lecionou a matéria que é a nós todos muito cara, ele              
lecionou exatamente a Ética Jurídica. Com ele nós todos tivemos a sorte, a alegria              
de conviver. Eu, particularmente, com ele convivi na Academia Mineira de Letras            
Jurídicas, em cuja presidência tenho a honra de sucedê-lo. Fui dele colega e             
confrade no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Na ordem dos            
advogados de Minas Gerais, fomos por ele comandados quando presidiu a nossa            
seccional, e fomos por ele de novo comandados quando ocupou, com brilho e com              
zelo, a Vice-Presidência no nosso Conselho Nacional. O Aristóteles tinha por           
modelo o Sobral, com o nome de Aristóteles, e temos Sobral Pinto como modelo,              
só podia dar no que deu, ser o Aristóteles da grandeza que ele sempre foi. O                
Aristóteles, a ele nós vamos fazer aqui algumas lembranças, mas queremos           
registrar a homenagem que concedemos aos seus filhos, Alexandre, Denise,          
Luciana, dizendo a eles que nós todos também participamos da orfandade que os             
atinge. Quero lembrar – desculpe, Alexandre, Denise, Luciana e Elisa. A Elisa é             
dita de forma diferente porque é a única que não participa do nosso mundo              
jurídico, mas frequentadora de todos os saraus jurídicos que o Aristóteles           
frequentou, praticou, liderou e nos concedeu. Um registro especial à sua           
Elizabeth, ela, a metade maior do Aristóteles, que na semana passada nos deixou.             
A minha primeira lembrança de Aristóteles, nos anos 70, ainda no antigo fórum             
Lafayette, é exatamente aquela do Clube da Pilastra, dentre nós aqui           
provavelmente só o João Café – não em função dele próprio, mas certamente do              
seu pai – é que vai se lembrar, com saudade, onde os grandes advogados se               
encontravam, e eu menino, carregando pasta e começando a advocacia, ali           
parava para beber da sabedoria dos grandes mestres, dentre eles o Aristóteles.            
Além do Clube da Pilastra, eu devo fazer aqui uma revelação, e faço-o com a               
participação dos integrantes de Jasa que estão aqui comigo, exatamente para           
participar dessa homenagem, lembrando que Aristóteles é o responsável pela          
maneira pela qual eu tenho atuado no Tribunal, principalmente de Minas, por uma             
razão: Desde cedo. Desde cedo participei de sustentações orais, Aristóteles de           
um lado, e eu, atrevidamente, do outro. Recentemente, não fazem 4 meses, nós             
dois estávamos em um debate na tribuna, e desenvolvi uma técnica pessoal que             
devo a Aristóteles, com muita saudade. O Aristóteles sempre começou com muito            
brilho as suas sustentações orais, dizendo ao relator, dizendo ao revisor, dizendo            



à Câmara e à Turma a sua última manifestação, a sua última jurisprudência sobre              
o caso, e eu percebi que era uma forma de Aristóteles deixar os julgadores em               
dificuldade. Ele dizia às Suas Excelências como é que eles haviam julgado os             
casos símiles ou parecidos a aquele nos últimos julgamentos. Desenvolvi para           
combater o Aristóteles uma outra técnica, eu já começava dizendo: “Este caso o             
Tribunal precisa rever a sua jurisprudência.”, ou, de outra forma, “Neste caso a             
jurisprudência não está completa.”, ou, de outra forma: “Certamente o Doutor           
Aristóteles dirá que a decisão foi assim, e esta decisão não é correta.”, e              
curiosamente acabamos desenvolvendo um modelo de sustentação antítese,        
antônima, oposta, de Aristóteles, mas justamente o produto do aprendizado de           
com ele debater na tribuna do Tribunal de Minas. Esse é um registro que a minha                
instituição de advocacia faz. Cheio de saudade e também cheio de           
agradecimento. É preciso lembrar o Aristóteles blogueiro. É preciso lembrar o           
Aristóteles no último artigo que ele escreveu, onde ele trata exatamente do            
otimismo, ensinando-nos a todos como desenvolver o otimismo nesse momento          
sobretudo de tão grande crise. É preciso lembrar, como fez Acir Antão no             
programa de sábado último, passado, lembrando o Aristóteles dos carnavais, o           
Aristóteles e família paramentados na Avenida Afonso Pena, na escola de samba            
da Cidade Jardim. Eu tive a honra de participar com Aristóteles da Comissão             
Internacional do Conselho Federal da OAB, e do COADEM, Conselho das Ordens            
do Mercosul, e pude viajar com ele mundo afora. Aliás, o Aristóteles sempre foi um               
grande viajador, ele viajou primeiro de Rio Novo para cá, correu o mundo inteiro,              
eu sempre me encontrei com ele em Lisboa, em Viena, em todas as capitais da               
América do Sul, mas quero trazer um registro interessante. Na Bolívia, na capital             
do judiciário da Bolívia, havia um chá, ou um caldo, que se tomada às 6h da                
manhã, com ovo, e o Aristóteles era o primeiro a levantar para, às 5h30, estar lá                
no mercado e fazer exatamente, participar de toda liturgia daquela tomada           
daquela coisa que, eu confesso, não tomei. Este é o Aristóteles que faz jus ao               
nome, Aristóteles, o peripatético; Aristóteles, o viajador. No tricentenário de Santa           
Bárbara, o Aristóteles era sistematicamente convidado para lá estar nas nossas           
inaugurações. Na de número 7, bem me lembro, no discurso que ele fez, ele disse               
o seguinte: “Olha, se o Anchieta convidar para mais uma inauguração em Santa             
Bárbara, eu vou interditá-lo”. Devo dizer que ele foi convidado para várias outras             
inaugurações, mas felizmente não me interditou e, portanto, posso falar com           
liberdade nesta última homenagem. Quero terminar dizendo, dizendo, meu caro          
Café, meu caro Aguinaldo, senhoras e senhores deste colóquio de saudade, eu            
quero dizer o seguinte: eu suspeito que o Aristóteles ainda não chegou no céu, e               
não estou tratando aqui de um purgatório, absolutamente. Purgatório vivemos nós,           
aqui na Terra, e, certamente, foi assim que Aristóteles conosco viveu até semana             
passada. Mas ele gostava tanto de viajar, que eu suspeito que ele certamente             
ainda foi passar por alguns lugares que ele certamente não havia visitado, para             
chegar no céu, onde deve estar chegando, e certamente sendo recebido pelo            
Sobral Pinto, seu modelo de advogado. Certamente lá está sendo recebido pelo            



seu colega de direção da OAB, Ariosvaldo de Campos Pires. Certamente estará lá             
sendo recebido por José Guilherme Villela, que era um advogado respeitado em            
Brasília, da turma do Aristóteles, e eram todos muito amigos. Faço ideia: um céu              
sem pandemia, e Aristóteles recebido lá por Sobral, por José Guilherme, por            
Ariosvaldo, deixando aqui tantos amigos que, a partir de agora, direito mais ao luto              
não temos, temos direito à saudade, temos direito a nostalgia, porque o Aristóteles             
continuará nos ensinando a seguir o bom caminho da advocacia exercida com            
ética e com dignidade. Muito obrigado”. Presidente do Conselho, João Henrique           
Café Novais: Nós todos aplaudimos a sua manifestação, Anchieta, que veio do            
coração, veio da lembrança. Parabéns. Nós vamos fazer o encaminhamento          
desse texto à família enlutada, com os nossos votos, votos de todos os membros              
do Conselho, que aderirão a essa oração magnífica, que eu agradeço que você             
soube realmente interpretar a nossa sensação de perda dessa pessoa que, de            
agora em diante, vai ser o nosso norte, nós vamos nos guiar pela lembrança, pela               
saudosa lembrança do Aristóteles. Muito obrigado, e vamos encaminhar à família           
enlutada essa belíssima oração. Muito obrigado. Bom, passando aos trabalhos,          
realmente não poderíamos deixar de fazer essa homenagem ao Aristóteles, e           
sempre ele deverá ser, Aguinaldo, lembrado na nossa entidade. Quando for           
possível, em outras ocasiões, eu peço que a memória do Aristóteles seja sempre             
lembrada, festivamente...” Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho: “Sem         
dúvida”. Presidente do Conselho, João Henrique Café Novais: “De uma          
maneira alegra, amena. Mas ele tem muita folha de serviço prestadas à nossa             
ACMINAS, e é quase que uma obrigação nós registrarmos, sempre que possível,            
a passagem dele entre nós”. Presidente Aguinaldo Diniz Filho: “Eu queria           
cumprimentar o Anchieta. Anchieta, que brilhante palavra. O dom da oratória é            
para poucos. E você falou das viagens do Aristóteles. Nas últimas vezes que eu              
conversei com ele, ele estava programando uma viagem para um lugar inusitado,            
que talvez muitas poucas pessoas já foram, a Etiópia. Estava pensando em ir à              
Etiópia. Imagina? E é isso mesmo. Parabéns, Anchieta, pelas suas palavras.           
Realmente emocionantes”. 

- Discussão sobre as restrições à liberdade de expressão na lei das fake             
news: o Conselho de Assuntos Jurídicos irá participar de uma discussão na            
semana que vem, sobre as fake news .Fomos convidados a participar junto com o              
Conselho de Comunicação, com os Vice-Presidentes Marcos Brafman e José          
Epiphânio e com a participação do Ítalo Nogueira, Presidente da Assespro, de            
uma discussão sobre o projeto de Lei 2630/20 conhecido como a Lei das fake              
news. E nós falaremos desse projeto de lei que já passou no Senado e está sendo                
encaminhado a Câmara. E convidou a todos para participarem. Marcos Brafman,           
informou que existe uma necessidade forte de entendimento desse projeto de lei.            
E, além disso, tem algumas questões lá que precisamos tomar cuidado. Tem três             
aspectos que precisam ser analisados: o aspecto jurídico, o aspecto da           
comunicação e o tecnológico que tem uma relevância muito grande. Por isso foi             



convidado o Presidente da Assespro, o Ítalo, porque eles estão bem envolvidos            
com esse assunto. 

- Reforma do Estado e Reforma Tributária, como subitem da primeira, para            
indicar dois ou três relatores – O Presidente do Conselho de Economia, Guilherme             
Leão informou que o Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho solicitou que o             
Conselho de Economia fizesse uma live sobre a reforma tributária. E que fosse             
tratado juntamente com o Conselho de Assuntos Jurídicos. Na visão do Presidente            
do Conselho de Assuntos Jurídicos, João Café, essa discussão teria que ser feita             
paralela a reforma do estado. Ou até mesmo antes. Quando se pensa na reforma              
tributária, é preciso pensar o tamanho do estado que eu tenho, portanto qual o              
tamanho da carga tributária que eu preciso para suportar o tamanho de estado             
que tenho. Tratar desses 2 temas em um só evento seria muito conteúdo para um               
evento só. De acordo com as colocações do Dr. João Café, Guilherme Leão             
sugeriu que fossem realizados dois eventos sequenciais. Primeiro uma discussão          
mais ampla da reforma do estado, abordando dois itens: privatizações e           
concessões, e o projeto de reforma administrativa do estado. Na sequência desse            
evento, uma semana depois, os dois conselhos fariam o evento sobre a reforma             
tributária. Apontando para dois pontos: macro econômico e também questões de           
maior interesse dos empresários. Dr. João Henrique Café, com a aprovação dos            
demais conselheiros, nomeou os relatores dos dois temas. Reforma do Estado,           
os conselheiros,Dr. José Anchieta da Silva e Túlio de Souza. Para Reforma            
Tributária, os relatores nomeados foram: Dr. Dalmar Pimenta e Juselder Cordeiro           
da Mata. Os relatores deverão preparar as propostas e conteúdo para os eventos,             
ainda em julho. E assim levar até a Diretoria Executiva da ACMinas, para serem              
aprovadas. Depois encaminhar essa proposta dos dois eventos para as          
Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os eventos            
sequenciais, deverão ser agendados até o final de agosto. A proposta foi            
aprovada pelo Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho, que sugeriu que           
dessas discussões seja feito um documento, ou um dossiê, para ser apresentado            
à Diretoria Executiva da ACMinas, e posteriormente encaminhado a Câmara dos           
Deputados, ao Congresso como uma proposta efetiva da Associação Comercial e           
Empresarial de Minas. Um dossiê do que a Associação pensa a respeito desse             
assunto.  

- Assuntos Gerais: O Presidente do Conselho João Henrique Café Novais,           
informou que vai estar participando das reuniões dos outros conselhos da           
ACMinas para apresentar a Câmara de Mediação da ACMinas. E pretende criar            
um curso de mediação para os associados, para empresários, pela internet. O            
empresário interessado deverá fazer uma inscrição na ACMinas, para receber          
este mini curso sobre mediação, a ser ministrado pelos próprios mediadores na            
entidade, de forma gratuita. O Vice-Presidente Túlio de Souza pediu que os            
convites que a ACMinas receber os convites da Assembleia Legislativa sobre           
audiências públicas que o Conselho fosse informado para que possa acompanhar           



o que está sendo discutido, principalmente sobre a reforma administrativa do           
Governo. O Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman informou         
que participou de uma live do Secretário Adjunto de Desenvolvimento do Estado            
de Minas Gerais, informando que estarão encaminhando na próxima semana ao           
Governador Zema, o “Revogaço”. 

 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

Transcrição (Homenagem Dr. Aristóteles): Infra Brasil 

Revisão: Dra. Rizza Virgínia Ziegler 

 


