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REUNIÃO DO CONSEHO EMPRESARIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 
ÀS 11H00 VIA APLICATIVO ZOOM 

 

Participação: Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva; o Presidente do Conselho Empresarial de 

Assuntos Jurídicos da ACMinas, João Henrique Café Novais; os Vice-Presidentes Hudson Navarro, José 

Epiphânio Camilo dos Santos e Marcos Brafman, Coordenador dos Conselhos Empresariais; e demais 

conselheiros e convidados: Alexandre Papini, Ana Carolina Bahia, Antônio Nohmi, Cíntia Paes, Cristina 

Pellegrino, Dalmar Pimenta, Daniel Armond, Francisco Maia, Gabriel Simeão, Geraldo Luiz de Moura 

Tavares, Janir Adir, José Santiago, Juliana Falsi, Luciana Atheniense, Luiz Flávio Resende, Mateus 

Nicácio, Nacib Hetti, Nilson Reis, Nilson Reis Júnior e Octávio Elísio Alves de Brito.  Justificaram: 
Juselder Cordeiro da Mata e Luiz Ricardo Aranha. 
 

O Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da ACMinas se reuniu para discutir temas que impactam o 

empresariado e buscam formas de apoiar os associados e a sociedade.  

 

O Presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da ACMinas, João Henrique Café Novais 

iniciou o encontro falando da preocupação de todos com os acontecimentos dos últimos dias. E a antevisão 

que o Presidente José Anchieta teve de lançar o segundo Manifesto dos Mineiro foi brilhante. 

Principalmente devido ao cenário que vivemos. 

 

O Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva abriu a reunião dando as boas vindas a todos e disse, 

que o momento brasileiro realmente é crítico, mas ele é crítico apenas por discursos errados, por discursos 

equivocados. O Brasil é muito forte, disse ele, porque as dificuldades que o Brasil tem enfrentado não foram 

fáceis. O Brasil tem uma economia pujante. As carências que o Brasil tem não nasceram nos últimos dois 

anos e não foram criadas somente por agentes públicos. As carências que o Brasil tem e que são nossas, 

não serão resolvidas apenas por um ocupante deste ou daquele poder. “O nosso Manifesto dos Mineiros foi 
espelhado no primeiro Manifesto criado em 1943 que foi a primeira bomba lançada contra a ditadura Vargas 

e foi a partir do Manifesto dos Mineiros que aquela ditadura foi desfeita.  A ACMinas, o Instituto dos 

Advogados de Minas Gerais, a Academia Mineira de Letras, UFMG, Instituto Histórico de MG e outras 

instituições foram ouvidas. O Segundo Manifesto dos Mineiros é uma construção a muitas mãos. E tem por 

objetivo construir um projeto de Nação para o Brasil, dando sentido novo ao que seja patriotismo, de modo 

a fazer do Povo Brasileiro uma gente mais feliz e colocando o Brasil como Nação altiva, livre e democrática 

no concerto das Nações. O país necessita de uma verdadeira ‘reforma do Estado”. E por sugestão dos vice-

presidentes da ACMinas, foram acrescentados: Só educação transforma. O manifesto propõe uma revolução 

através de ideias. O Manifesto é contra os privilégios. E que a solução para o Brasil somos nós.  

 

Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Vice-Presidente Marcos Brafman agradeceu 

o apoio constante do Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva aos conselhos. E ressaltou que o 

Manifesto com certeza fará história. Agradeceu ao Presidente do Conselho, João Henrique Café Novais, 

pela competência com que preside o Conselho, e o parabenizou pela iniciativa de orientar os associados 

diante dessa insegurança jurídica e que desestimula os investimentos. Ressaltou que, orientação e apoio de 

qualidade podem fazer toda diferença. Lembrou também a importância da integração dos conselhos.  

 

O Presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos, João Henrique Café Novaes disse que 

estamos vendo na república um contingente de incendiários. “Estamos aguardando aquele que virá apagar 

o fogo e agir com serenidade e bom senso. Não podemos permitir que a balbúrdia se instale entre nós”. Em 
seguida apontou alguns detalhes na Lei 14195, que dispõe sobre o ambiente de negócios, e ressaltou que a 
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diversidade de temas abordados no texto, causam estranheza. E para falar sobre o assunto, convidou os 

conselheiros, Dra. Luciana Atheniense e Dr. Hélio Barbosa. 

 

Alterações no Código de Processo Civil - A lei, por exemplo, regulamenta a profissão de tradutor e 

intérprete público e as redes de distribuição de energia elétrica. Mas o texto impacta diretamente o dia-a-

dia do empresário e a ACMinas se prepara para auxiliar os associados sobre a nova legislação. Um dos 

pontos é a proteção a sócios minoritários. Um dos temas da lei fala sobre a citação de empresas em processo 

legais. A advogada Luciana Atheniense destacou que uma das novidades da lei é a citação eletrônica 

obrigatória dos réus, mas abriu discussão de como será feito esse registro e aplicada sanções. Caso o réu 

não seja citado de forma eletrônica, serão aplicadas outras formas de citação. Nesse caso, a advogada 

questionou o prazo para a aplicação da sanção, que a legislação deixa em dúvida. O advogado Hélio Barbosa 

disse que atualmente, todo empresário tem que estar inscrito na Redesim e, portanto, fornece os contatos 

eletrônicos. A preocupação de Barbosa se referiu à existência de dois artigos na mesma lei que falam em 

prazos diferentes para a citação. Além disso, o aumento da sanção de 2% para 5% do valor da causa também 

pode representar um problema para o empresário. João Café disse que a lei avança em muitos pontos, mas 

que precisa ser aprimorada em outros. 

 

Cartilha do Não - O presidente do conselho ressaltou a importância da “Cartilha do Não”, cuja elaboração 
está sendo coordenada pelo advogado Alexandre Papini. O objetivo é identificar legislações que “enterram 
o Brasil” em burocracia e não contribuem para a atividade empresarial. O advogado Alexandre Papini 

destacou que tal estudo tem como premissa a lei de liberdade econômica para promover a 

desburocratização. E a intenção é começar a revisar leis federais. Entraves como processos de abertura de 

empresas e legislações ambientais que não contribuem para o desenvolvimento da sociedade devem ser 

revistos. O grupo de trabalho a ser formado deve identificar as situações mais absurdas para fazer propostas 

que busquem o fim da burocracia. 

 

Encaminhamento do Presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos, João Henrique 
Café Novais: solicitou aos conselheiros Dr. Geraldo Moura Tavares e Dr. Janir Adir Moreira que 

apresentem na próxima reunião do Conselho, suas considerações sobre as alterações legislativas que a Lei 

14195 está trazendo, principalmente sobre estes três aspectos: abertura de empresas, proteção de acionistas 

minoritário, facilitação do comércio exterior sobre o sistema integrado de recuperação de ativos. 

 

Reforma tributária - O tema foi criticado por muitos presentes à reunião, especialmente pelo diretor da 

ACMinas, Dalmar Pimenta, que comentou não acreditar em uma reforma tributária efetiva apresentada pelo 

governo federal neste ano, diante do cenário de confusão e incertezas, e nem em 2022, por ser ano eleitoral. 

E, diferentemente do governo, a ACMinas continua debruçada no assunto para formatar uma proposta 

efetiva, e não um “remendo de imposto”. O advogado Geraldo Luiz de Moura Tavares, diretor da ACMinas, 
também criticou a reforma tributária do governo. “Isso que está aí, falo debaixo de uma experiência de 50 

anos, é um remendo dos piores que já vi. Não é uma reforma tributária, é um remendo mal feito e mal 

enjambrado”, comentou. O advogado Mateus Nicácio disse que, a convite da ACMinas, começou a 
compilar todas as propostas de reforma tributária dos últimos 15 anos para extrair as melhores ações em 

cada uma delas. O resultado será apresentado para o grupo de trabalho da associação.  
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Empresário sem protesto e parceria com o TJMG - O presidente João Café também abordou 

o tema “empresário sem protesto”, iniciativa que visa negociar um convênio com o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. O objetivo é aumentar o prazo de pedido de protesto de um empresário 

em débito até a efetivação, para expandir a capacidade de negociação. Com um prazo maior, a 

ACMinas pode assessorar melhor quem estiver nessa situação. Café comentou que o TJMG tem 

se mostrado cooperativo, mesmo que a negociação não seja fácil nem rápida. 

  
Encerrando, o Presidente do Conselho, Joao Henrique Café Novaes agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a reunião.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 
 


