
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 
06 DE ABRIL DE 2021, ÀS 17H00 VIA APLICATIVA ZOOM. 

Participaram da reunião: O Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva; os 
Vice-Presidentes da ACMinas: Hudson Navarro, José Epiphânio Camillo dos 
Santos, Marcos Brafman, Coordenador dos Conselhos Empresariais; o Presidente 
do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos, João Henrique Café Novais; e 
demais conselheiros e convidados: Alexandre Costa, Alexandre Papini, Ana 
Carolina Bahia, Antônio Carlos Nohmi, Bruno Godin, Daniel Armond, Daniel 
Cerqueira, Denise Maia, Gabriela Augusta, Francisco Maia, Hélio Barbosa, Janir 
Adir Moreira, Jean Carlos Fernandes, João Carlos, Juliana Cunha, Juselder da 
Mata, Luiz Flávio Paina Rezende, Maria Júlia Felizzola, Maria de Lourdes, Maria de 
Lourdes Flecha de Lima, Mário Campos, Max Silva, Miriam Dias, Nacib Hetti, Nilson 
Reis Júnior, Pedro Henrique Ramirez, Pedro Silveira, Pedro Silveira, Rizza Virgínia 
Silvério Porto de Sant’Ana Ziegler, Octávio Elisio Alves de Brito,Túlio de Souza, 
Dalmar Pimenta e Felipe Martins Pinto.  

O Presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos abriu o encontro 
falando da alegria de rever os colegas, mesmo que a distância, para essa troca de 
ideias e troca de impressões, que hoje somos todos impedidos. E se referindo ao 
Presidente da ACMinas, Dr. José Anchieta, também conselheiro de Assuntos 
Jurídicos, manifestou sua satisfação de estar trabalhando junto com ele para 
construir algo em torno da cidadania e para o crescimento da ACMinas. Quanto ao 
Conselho de Assuntos Jurídicos tem consciência de que tem muito a ser feito, a 
favor da ACMinas.  Esta reunião tem uma pauta única sobre o Estudo Preliminar 
da LGPD, Trabalho feito pelos Advogados, Ana Carolina Bahia e Mateus Nicácio, 
do Escritório JASA, a pedido do Presidente José Anchieta. Um trabalho belíssimo, 
enfatizou ele, obra que teve a honra de prefaciar. Segundo o Presidente do 
Conselho, eles tiveram a sensibilidade de fazer comentários de vários textos da 
legislação que orientam os profissionais do direito e certamente orientará também 
os empresários e aos cidadãos que são destinatários da norma e deste estudo 
preliminar. E passou a palavra ao Presidente da ACMinas, Dr. José Anchieta. 

Palavras do Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva: Iniciou 
esclarecendo sobre a criação da lei geral de proteção de dados, que entrou em 
vigor de modo genérico, em setembro do ano passado, e entra de modo específico 
em vigor, a partir de agosto deste ano. A menos que haja uma prorrogação, que 
não é provável, disse ele. Informou que a entidade tem sido cobrada por não 
apresentar nada a seus associados. Segundo o Presidente, esta tem sido a 
preocupação de seu mandato: Entregar serviços, entregar fazeres, assistir aos 
associados, porque é assim que a ACMinas vai conseguir ocupar de novo o seu 
lugar no concerto das instituições. Pediu desculpas ao Presidente do Conselho, 
João Café, porque, uma vez elaborado o trabalho, que é despretensioso, mas 
objetivo, esclareceu, deveria ter sido apresentado ao Conselho de Assuntos 
Jurídicos, mas foi necessário fazer chegar o texto à Diretoria Executiva que queria 



saber qual o rumo, qual a governança, e qual caminho a ACMinas iria adotar. Antes 
de apresentação ao Conselho foi feita a apresentação em reunião plenária e uma 
distribuição física do texto que hoje será apresentado. Segundo o Presidente José 
Anchieta foi tomado o cuidado de fazer a decomposição da lei em uma linguagem 
que, embora jurídica, atendesse aos empresários. Foram tratados a hierarquização 
de atores e cenários. São 28 tópicos e não foi fácil redigir. Porque há terminologia 
conceitual jurídica, jurídica do direito constitucional, econômico, civil, comercial, 
administrativo. Depois da própria ordem econômica, depois da própria ciência da 
administração e principalmente desta área nova que é a questão da cibernética. No 
segundo grupo foram abordados os princípios. Sem entrar em mais detalhes, 
ressaltou a importância de se tratar da responsabilidade. A responsabilidade é 
devolvida àquela teoria da boa e velha culpa. Além de tudo isso, ainda tem um 
roteiro de rotina que a empresa precisa praticar e finalizando texto padrão. 
Contrato, termo de entrada e de saída, termo de exoneração de responsabilidade. 
Em seguida, convidou o Coordenador dos Conselhos Empresariais e Vice-
Presidente da ACMinas, Marcos Brafman, a se pronunciar. 

Antes de passar a palavra ao Dr. Marcos Brafman, Dr. João agradeceu ao belíssimo 
trabalho feito pelos advogados, Dra. Ana Carolina Bahia e Dr. Mateus Nicácio, e 
pelo escritório Jasa. E ressaltou que o trabalho foi feito sem ônus nenhum para a 
ACMinas. Foi um presente que a ACMinas recebeu do Escritório do Presidente, Dr. 
José Anchieta, Jasa Advogados. Agradeceu a doação de tempo da equipe JASA e 
disse que, esse gesto só vem demonstrar o comprometimento do Presidente José 
Anchieta com a entidade. 

Coordenador dos Conselhos Empresariais e Vice-Presidente da ACMinas, 
Marcos Brafman embora já tenha comentado com o Presidente José Anchieta, 
que considera esse trabalho único, disse ele, tem acompanhado a lei de proteção 
de dados e realmente trata-se de um trabalho que desponta pela objetividade e 
pelas características, que irão ajudar as empresas, para que possam entender 
claramente o que trata a lei de proteção de dados. Ressaltou, não é algo simples. 
É razoavelmente complexo e é um presente que o Escritório do Dr. José Anchieta, 
Jasa Advogados, oferece aos associados da ACMinas. “Muitos farão deste trabalho 
fonte de consulta. E vão poder tirar uma série de dúvidas que vão surgir ao ser 
implantada essa lei de proteção de dados”. Manifestou o seu aplauso à equipe da 
JASA pelo trabalho elaborado e que segundo ele, é diferenciado. Não teve 
oportunidade ainda de ver um trabalho dessa magnitude, tão objetivo e assertivo. 
Parabenizou também ao Presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, João 
Henrique Café pelo prefácio do documento, e pelo trabalho que vem fazendo à 
frente do Conselho, que é tão importante para os associados. E finalizando falou 
da importância dos Conselhos Empresariais da ACMinas. São 18 conselhos 
empresariais, presididos por líderes excepcionais e fazem parte mais de 400 
especialistas que formam estes conselhos. E vários deles com um papel muito 
importante nesse momento de pandemia. Informou que foram feitas várias cartilhas 
para auxiliar os associados. E ressaltou que os Conselhos Empresariais tem tido 



uma importância fundamental para que a ACMinas alcance seus propósitos e para 
que possa levar aos associados os benefícios que eles tanto esperam da entidade. 

Dra. Ana Carolina Bahia iniciou agradecendo a oportunidade e falou da 
importância da lei, que entrando em vigor, e com todos os artigos vigorando, irá 
exigir das empresas uma rápida adaptação às suas exigências.  A lei impõe muitos 
deveres, obrigações e sanções aos empresários e também ao poder público. Mas 
ela é incipiente em alguns aspectos. O que motiva o debate a comunidade jurídica. 
E juntamente com o Dr. Mateus Nicácio, apresentaram o estudo (anexo). 

Em seguida, Dr. Márcio Campos se pronunciou dizendo que a matéria é 
multidisciplinar envolvendo conhecimentos jurídicos, de informática, de 
planejamento estratégico e, até mesmo, de engenharia. Ressaltou o que chamou 
de “dicas de ouro”, recomendando o cadastro imediato das empresas no SEI – 
Sistema Eletrônico de Informações que é necessário para viabilizar a comunicação 
de incidente de segurança. Disse, ainda, que a ANPD não irá cobrar das empresas 
esse ano a contratação do DPO, nem se preocupará, por agora, com a 
transferência internacional de dados e nem exigirá, esse ano, o relatório de impacto 
à proteção de dados pessoais.  

Ao final, o Vice-Presidente da ACMinas, José Epiphânio mencionou a importância 
dessa lei para as empresas de tecnologia de informação. José Epiphânio informou 
que o estudo, esta cartilha não é a única ação da entidade. O trabalho que foi 
apresentado hoje é muito importante, ressaltou ele, e não diminuindo, mas também, 
informou que o Presidente está agindo politicamente e estrategicamente. A 
ACMinas já está se aproximando da Assespro e através dela, aproximando-se da 
Agência para trabalhar a macro política na questão da LGPD. 

O Presidente do Conselho do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos e o 
Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva agradeceram a participação de 
todos e deram por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 6 de abril de 2021. 

 

Pela Secretária Juliane Vidigal Maciel Viana 

Revisão: Dra. Rizza Virgínia Silvério Porto de Sant’Ana Ziegler 


