
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA
ASSSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS REALIZADA NO
DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 10H00 VIA APLICATIVO ZOOM.

PRESENÇAS: Presidente da ACMinas, Dr. José Anchieta da Silva; o
Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Vice-Presidente
Marcos Brafman; o Presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos,
João Henrique Café de Souza Novais; e demais conselheiros e convidados:
Ana Carolina Bahia, Ana Paula, Alexandre Papini, Antônio Nohmi, Dalmar
Pimenta, Gabriel Simião, Hélio Barbosa, Janir Adir, Jean Carlos Fernando,
José Brígido, Juliana Cunha, Juselder da Mata, Luiz Flávio Resende, Manoel
Paulo Max Silva, Marcos Brafman, Marcos Sant’Anna, Octávio Elísio Alves de
Brito, Rizza Virgínia Silvério Porto de Sant’Ana Ziegler, Sérgio Frade e Túlio de
Souza. Justificaram: Francisco Maia, Nilson Reis e Nilson Reis Jr.

Abertura: O Presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, João Henrique
Café, abriu a reunião dando as boas vindas. “Nós teremos um ano de 2021
atípico como o de 2020 e a sociedade e a ACMinas depositam muita confiança
e expectativa nos trabalhos do Conselho. Nós temos consciência da
responsabilidade que teremos ao participar desses assuntos do momento que
são de muita importância para nossa cidade e nosso país. Fico muito tranquilo
porque aqui tem qualidade técnica dos conselheiros de Assuntos Jurídicos e
também a qualidade pessoal. Somos todos voluntários para essas causas e
agora mais do que nunca, com o nosso ilustre conselheiro, José Anchieta,
presidindo a ACMinas. Nós emprestaremos o conselheiro Dr. José Anchieta
para a Presidência da ACMinas, por um período. Mas depois, queremos ele de
volta como nosso conselheiro. Nós convidamos também o Dr. Marcos Brafman.
Ele coordena os Conselhos com muita maestria, equilíbrio e dá sentido às
diferenças temáticas que existem nos conselhos, aglutinando as competências,
fazendo com que juntos a gente consiga ainda ser mais operoso. A presença
do Marcos é importante porque ele tem uma visão privilegiada de todos os
conselhos e os nossos eventos e nossas realizações passarão pela condução
dele”.

Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva: “Eu renovo as boas vindas
e é de fato uma alegria participar desse conselho, onde cheguei em 1978. Eu
quero começar dizendo que fiz a indicação de cinco novos nomes para este
conselho, para integrar e agregar a este conselho. São eles: Alexandre Papini,
Pedro Henrique, Miguel Simião, Ana Carolina Bahia. É gente nova, advogados
valorosos, estudiosos e que muito acrescentarão a este conselho”. E fez um
breve relato do primeiro mês de seu mandato. “No momento da minha posse
ele recebeu o recado que o Prefeito estava fechando a cidade devido a
pandemia. Informou que a ACMinas em momento algum apoiou o fechamento.
A ACMinas não é mais a única. Embora tenha 121 anos e agregar todos os
tipos de atividade ela tem sua singularidade. No início a entidade foi convocada
e foram formados dois grupos. Um do confronto e outro do diálogo, que era o
que a entidade participou. Um diálogo de ação e propositivo. A ACMinas nunca
apoiou o lockdown. E 80% do seu tempo nesses 30 dias foi consumido com



diversas reuniões para tratar da reabertura da cidade. E o que foi dito ao
Prefeito por ele foi que o primeiro fechamento o levou a reeleição, mas o
segundo fechamento igual o primeiro o empresariado está padecendo. Alguns
já morreram e outros vão morrer. A pandemia que nos ensinou tanto, disse ele,
não ensinou nada para as autoridades. E o empresariado não foi ouvido. A
ACMinas, levou cinco proposições e a resposta do Prefeito que o que a
ACMinas propôs, o fez abrir. E com isso, aumentou ainda mais a
responsabilidade da instituição, a responsabilidade e ação desse Conselho de
Assuntos Jurídicos. Naturalmente nascerá um dos eventos decorrentes da
pandemia, a ideia de um projeto que já está em andamento, “BH 24 horas –
fechamento nunca mais”. O nome é provisório, porque a cidade precisa de uma
proposta para a cidade para ocupar o seu lugar na comunidade metropolitana.
Há soluções que merecem ser apreciadas ainda com operações de regimento
de lei, para que ela possa funcionar 24 horas. A ideia é criar um projeto o prazo
de 90 dias e em seguida criar uma comissão, um poder moderador, um projeto
de lei, de logística, de segurança, de engenharia, de todos os serviços. E
adiantando, deixou apenas um modelo, um ponto a ser tratado pelos
conselheiros. Que é a alteração de um artigo da CLT, 1945, lembrando que a
CLT tem 80 anos e ela nunca cuidou do emprego, da empregabilidade. Ela
cuida do salário, dos privilégios, da remuneração. E ela chamava em 1945 de
hipossuficiente o empregado inassistido e analfabeto. Hoje com as portas
fechadas, os empresários tem que pagar os salários, quem é o hipossuficiente?
Ressaltou Dr. Anchieta! E propôs que seja alterado o artigo da CLT que trata do
trabalho noturno equiparado com o trabalho diurno. E terminou dizendo que o
projeto é muito maior. Já está sendo firmado parceria com o Sebrae e a
Jucemg, para atender aos associados da entidade. Também fará parte das
discussões da comissão, revogaço. Os empresários precisam saber o que o
revagaço revogou. A lei da liberdade econômica, a lei de proteção de dados
também são temas de discussão. E encerrou informando que será assinado
convênio com a Fundação Clóvis Salgado, para fazer uma grande
comemoração em dezembro, com os empresários mineiros que resistiram essa
3ª guerra mundial, chamada Covid. E ressaltou, o Covid existe e o direito não
tem solução para tudo, mas cabe o direito dar orientação para podermos sair
de forma menos sofrida. A Assembleia Legislativa será o nosso palco para
apresentarmos o projeto BH 24 horas e depois apresentarmos um projeto da
mesma grandeza, para resolver a questão tributária, resultado da pandemia.
Não se pede parcelamento no princípio da crise. É momento de diferimento.
Após o diferimento, pede-se parcelamento. E com o parcelamento
concomitante pede-se perdão. Estas foram as suas considerações, apenas,
como disse ele, para mostrar o que lhe aguarda”.

Presidente do Conselho de Assuntos Jurídico, - João Henrique Café
agradeceu suas palavras e disse que todos estão contaminados pela sua
energia e seu propósito. E colocou o conselho a disposição. Em seguida
lembrou do convênio que está para ser assinado com o TJMG a respeito da
solução extra judicial de conflitos pela via de ação através da nossa CAMEAC



– Câmara de Mediação da ACMinas e convidou os conselheiros a participarem
e darem sua contribuição ao projeto BH 24 horas.

Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Vice-Presidente
Marcos Brafman – cumprimentou a todos e parabenizou ao Dr. João Café pela
condução dos trabalhos do conselho. E deixou sua homenagem aos
profissionais de direito, indispensável para atividade empresarial. “Nós temos
hoje na ACMinas 18 Conselhos Empresariais e são todos presididos por uma
equipe de líderes. E estes conselhos hoje mobilizam cerca de 600
especialistas. Pessoas eficientes, generosas que com seu trabalho voluntário
contribuem para melhorar o dia a dia das empresas. É muito importante a
integração desses conselhos”. E aplaudiu a iniciativa do presidente João Café
por fazer eventos conjuntos e indicar membros para participarem dos outros
conselhos, apoiando e identificando demandas jurídicas a serem tratadas aqui.
E agradeceu o apoio do Presidente José Anchieta ao lhe pedir que continue na
coordenação dos Conselhos.

Encaminhamentos: Durante a reunião foram definidas 4 linhas de trabalho e
seus coordenadores e participante de cada grupo. Foram eles:

- Desburocratização – Coordenador Dr. Dalmar Pimenta

- Revisão e atualização da cartilha, Recuperação Judicial - Coordenador Dr.
Max Silva

- BH 24 horas – Coordenador Dr. João Café e Dr. Túlio de Souza

- Reforma tributária pós pandemia (deferir, reduzir, anistiar e parcelar) –
Dr.Janir Adir, Dr. Juselder da Mata e Geraldo Luiz de Moura Tavares

O Presidente da ACMinas, Dr. José Anchieta da Silva convidou a todos para
participar do Bate papo com a Ex-Deputada Sandra Starling, sobre o projeto
“BH 24 horas”.

E encerrando a reunião, o Presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, Dr.
João Henrique Café apresentou os nomes indicados pelo Presidente José
Anchieta para compor o conselho. São eles: Alexandre Papi, Antônio Ribeiro,
Arnaldo Oliveira, Bruno, Carlos Muzzi, Clotilde Ribeiro, Clóvis, Edna Roriz,
Fernando Araújo, Gabriel Simião, Ivan Silva Santos, José Carlos, Liliane Dutra,
Mateus Santos Garcia, Paulo Guimarães, Pedro Henrique Silveira, Raquel
Santos Garcia, Rogério de Fátima Tavares e Valéria. São eles: agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 4 de
fevereiro de 2021.

Pela Secretária Juliane Vidigal Maciel Viana


