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'MP trará prejuízo de R$ 110 milhões a
compositores', diz superintendente do Ecad 

separator Estadão 

Estadão 

A superintendente do Escritório Central de Ar-
recadação eDistribuição(Ecad), Isabel Amorim, dis-
se ao jornal O Estado de S. Paulo que as ações do
governo para estimular o turismo e a economia são
bem-vindas, masnãopodem ser feitas "àcusta dos ar-
tistas". Ela se refere àmedidaprovisória apelidada de
"A Hora do Turismo" - que, entre outras mudanças,
isenta hotéis de pagar direitos autorais por músicas
executadas em quartos de estabelecimentos, medida
que pode tirar da classe artística R$ 110 milhões por
ano.

"Apoiamos reformas que beneficiem o de-
senvolvimento do turismo e a economia, mas não é
necessário que isso seja feito à custa dos artistas",
afirmou Isabel.

Ela disse que a expectativa é a de que "a medida não
seja assinada pelo presidente da República".

A MP foi proposta pelo Ministério do Turismo e está

sob análise da equipe econômica, passo que antecede
a decisão final de Jair Bolsonaro. A proposta mantém
a cobrança dos direitos autorais de canções exe-
cutadas em áreas comuns dos hotéis, como recepção
e restaurantes, mas a retira dos espaços privados.

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista.

Como a senhora avalia a MP?

Apoiamos reformas que beneficiem o de-
senvolvimento do turismo e a economia do País, mas
não é necessário que isso seja feito à custa dos ar-
tistas. Esta proposta de isenção é temerária e pre-
judicial para toda a classe artística. A música
disponibilizada nos quartos, seja na programação
musical de rádio ou televisiva, é um atributo im-
portante para o maior conforto dos clientes, agre-
gando valor ao negócio.

Qual a estimativa do Ecad de perda de arrecadação?

A medida trará umprejuízodeR$ 110 milhões anuais
para mais de 100 mil compositores, intérpretes e mú-
sicos. O valor cobrado por aposento representa em
média R$ 0,60 por diária - sendo que, de acordo com
o município em que está localizado o hotel, con-
cedemos um desconto de região socioeconômica,
previsto em nosso regulamento, que varia entre 15%
e 60%. Além de serem retirados da cadeia produtiva
musical, estes valores certamente não influenciarão
na diminuição do valor das diárias dos hotéis, re-
presentando, única e exclusivamente, um benefício
injustificado para o empresariado, em detrimento
dos artistas.

O valor arrecadado pelo Ecad hoje é suficiente?

Nossos números refletem a relevância da nossa ati-
vidade para a cadeia produtiva da música no Brasil.
Em 2018, o Ecad distribuiu R$ 971 milhões para
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mais de 326 mil titulares. Até outubro de 2019 foram
R$ 832 milhões para 358 mil titulares. Nos últimos
cinco anos, houve crescimento de 43% dos valores
distribuídos. Estes números tornam inquestionável a
relevância e a evolução da gestão coletiva brasileira,
composta pelas associações e pelo Ecad. In-
felizmente ainda há, por parte de alguns setores, co-
mo o de hotéis, uma resistência ao pagamento de
direitos autorais, o que causa impacto em nossos re-
sultados.

Há margem para o Ecad ceder e isentar ou reduzir co-
branças?

O Ecad possui um regulamento de arrecadação, com
fatores de cobrança baseados em critérios in-
ternacionais e aprovados pelas associações que nos
administram. Nele já existe a previsão de redução da
cobrança em casos específicos. No caso dos hotéis, o
Ecad vem buscando,aolongodos anos, adaptaros va-
lores à realidade dos estabelecimentos. Passamos a
aceitar a taxa de ocupação informada pelos próprios
hotéis (em vez da média estimada pelo Ibope), con-
cedemos descontos de acordo com a categoria so-
cioeconômica do Estado e nível populacional do
município, entre outras iniciativas para viabilizar o

pagamento.

O Ecad irá procurar o governoou Congresso para tra-
tar sobre a MP do Turismo?

Esperamos que a medida não seja assinada pelo pre-
sidente da República. Caso isso ocorra, certamente
procuraremos apresentar nossos argumentos durante
a análise a ser feita pela devida comissão no Con-
gresso. As associações e o Ecad estão per-
manentemente abertos ao diálogo, em busca do
necessário entendimento.

Qual sua leitura sobre a gestão da área cultural do go-
verno?

Acho que não nos cabe, neste momento, opinar sobre
a gestão cultural do governo, e sim continuar cons-
cientizando o governo e a sociedade sobre o im-
portante trabalho que fazemos em prol da música, um
dos maiores bens deste País.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Mônica Bergamo 
MÔNICA BERGAMO

Mônica Bergamo

REAÇÃO EM CADEIA

O procurador-geral deJustiça deSP,Gianpaolo Sma-
nio, orientou promotores a se manifestarem caso
identifiquem excessos na aplicação da nova lei de
abuso de autoridade. Segundo ele, representações in-
devidas podem ser consideradas denunciação ca-
luniosa, gerar indenizações e, no caso de agentes
públicos, caracterizar infração disciplinar.

NA MESMA MOEDA

"O abuso de autoridade não pode ser usado contra o
juiz, promotor ou delegado que exerce a sua função.
A lei será aplicada, mas não pode haver coação ao
nosso trabalho", diz Smanio. Ele propôs ao pro-
curador-geral da República, Augusto Aras, que bai-
xe norma fazendo esse alerta em nível nacional.

CURIOSIDADE

A busca pelo termo "AI-5" no Google aumentou 15
vezes desegunda(25) para terça (26), após o ministro
Paulo Guedes mencionar o ato que endureceu a di-
tadura numa entrevista nos EUA.

PORTA NA CARA

Uma chapa Bruno Covas-Joice Hasselmann para a
Prefeitura de SP, defendida pelo governador João
Doria, não tem respaldo no PSDB, segundo o pre-
sidente do diretório paulistano da legenda, Fernando
Alfredo.

SEM TEMPO

"Joice não acrescenta nada, ela é apenas uma mo-
dinha. Aqui ela não vai ser a rainha da cocada preta",
diz Alfredo, que defende chapa puro-sangue, com
um vice tucano para Covas.
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DUPLA

O PSOL estuda a criação de uma chapa com a de-
putada LuizaErundina como vice deGuilhermeBou-
los para concorrer à Prefeitura de São Pauloem 2020.
Na avaliação de algumas lideranças do partido, esta
seria uma maneira de contornar a resistência de Bou-
los de concorrer ao pleito.

IDEOLOGIA

Ligada ao Itamaraty, a Fundação Alexandre de Gus-
mão (Funag) fará evento em dezembro com o jor-
nalistaLeonardo Coutinho, autor de livro queacusa o
venezuelano Hugo Chávez (morto em 2013) de pro-
mover terrorismo e narcotráfico. Desde o início da
atual gestão no ministério, a fundação tem sido palco
de debates com convidados de forte viés an-
tiesquerdista.

ALTA PATENTE

O general João Chalella Júnior participou de jantar
feito em homenagem ao general Marcos Antonio
Amaro dos Santos. O evento aconteceu na casa de
Anne e Nelson Wilians, na semana passada, em São
Paulo. O ex-presidente Michel Temer, os generais
Ricardo Piai Carmona e Sérgio dos Santos Szel-
bracikowski e os empresários Flávio Rocha e João
Appolinário passaram por lá. O presidente do Grupo
Bandeirantes, João Saad, e a publicitária Claudia
Saad também compareceram.

FUMAÇA

A defesa dos quatro brigadistas presos em Alter do
Chão(PA)afirmaqueadetenção preventiva deles foi
desnecessária, já que todos sabiam que estavam sen-
do investigados e colaboravam com a Polícia Civil.

FOGO

Os brigadistas foram presos numa operação que apu-
ra a origem dos incêndios que atingiram a região em
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setembro. Segundo a polícia, uma investigação de
dois meses apontou indícios de que ONGs atuaram
como causadoras do incêndio.

CINZA

Caso as prisões preventivas não sejam revogadas na
audiência de custódia nesta quarta-feira (27), a de-
fesa vai recorrer ao Tribunal de Justiça e ao Superior
Tribunal de Justiça. "São meras acusações sub-
jetivas. Como se fossem rumores. Não havia ne-
cessidade da prisão", afirma Wlandre Leal, um dos
advogados dos brigadistas presos.

BANDEIRA 1

Taxistas de São Paulo vão homenagear o apre-
sentador Gugu Liberato, morto na semana passada.
Na noite desta quarta-feira (27), farão um mutirão no
estádio do Pacaembu para colar adesivos com ho-
menagens ao apresentador do quadro Táxi do Gugu,
no qual ele se disfarçava de motorista.

BANDEIRA 2

O comboio irá seguir o corpo de Gugu da Assembleia
Legislativa, onde será velado, até o cemitério no Mo-
rumbi, local do enterro. A iniciativa está sendo con-
vocada pelo vereador Adilson Amadeu (DEM).

VETADO

A farmacêutica Prati-Donaduzzi tentou patentear
medicamentos à base de "canabinoides em um sol-
vente oleoso" como invenção sua. O pedido foi ne-
gado pelo Inpi (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial) e pela Anvisa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária).

BRECHA

O Inpi declarou que a proposição não atende ao re-

quisito de "atividade inventiva", enquanto a Anvisa
barrou pela possibilidade da inclusão do THC, com-
ponente psicoativo da maconha, na liberação. Ainda
cabe recurso. Procurada pela coluna, a empresa não
quis se pronunciar.

NA TELONA

A cidade de Salvador (BA) receberá em 2020 a pri-
meira edição do Black Film Festival do Hemisfério
Sul. O evento, de origem norte-americana, celebra a
produção negra no cinema. O lançamento ocorrerá
no dia 5 de dezembro e contará com a presença de Fa-
bienne Colas, diretora do festival.

ÁLBUM DE FAMÍLIA

A escritora Alessandra Blocker, a consultora de mo-
daCostanza Pascolato ea influenciadoradigital Con-
suelo Blocker promoveram sessão de autógrafos do
livro "O Fio da Trama", em São Paulo, na semana
passada. A estilista Angela Motta e a joalheira Lygia
Durand também marcaram presença.

CURTO-CIRCUITO

A editora Consultor Jurídico lança o "Anuário da
Justiça Federal 2020". Nesta quarta (27), às 18h, no
salão de recepções do STJ, em Brasília.

O governador João Doria será homenageado nesta
quarta (27) em jantar dos 60 anos da Câmara Bra-
sil-Israel de Comércio e Indústria.

A Sy&Vie lança nova coleção. Nesta quarta (27), às
16h, no FLO atelier botânico.

FÁBIO ZANINI (interino), com BRUNO B.
SORAGGI e VICTORIA AZEVEDO; colaborou
BIANKA VIEIRA
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"As invenções mudam o aspecto das coisas na su-
perfície da terra."

Monteiro Lobato

Marco Civil da Internet

No próximo dia 4/12, os ministros do STF deverão
enfrentar umtema atual e polêmico: a validade do art.
19 do marco civil da internet (lei 12.965/14) que exi-
ge prévia e específica ordem judicial de exclusão de
conteúdo para a responsabilização civil de provedor
de internet, websites e gestores de aplicativos de re-
des sociais por danos decorrentes de atos ilícitos pra-
ticados por terceiros. (Clique aqui)

Trocando em miúdos

O caso concreto vem do interior do SP. A autora, que
teve um perfil falso criado nas redes, conseguiu que o
Facebook retirasse a página do ar e ainda a in-
denizasse em R$ 10 mil. Toffoli é o relator. (Clique
aqui)

Ainda a operação Appius

Semana retrasada, o MPF/SP fez mais uma operação
com base na delação "do fim da picada" de Palocci.
De acordo com "Anexo 6", Palocci conta que um ad-
vogado teria com o perdão da repetição dito que lhe
disseram que a construtora Camargo Correa pagou
R$ 5 milhões aoex-presidente do STJ para obter uma
decisão. Mas, depois de analisar detidamente o an-
damento do HC no qual se deu a decisão, vê-se que
não há verossimilhança na alegação. Veja, mi-
galheiro, com seus próprios olhos e nos diga clique
aqui.

Denúncia anônima - Revista íntima Prova ilícita

É ilícita prova obtida por meio de revista íntima rea-
lizada com base unicamente em denúncia anônima.
Entendimento é da 6ª turma do STJ. Ministros con-

sideraram que, no caso, a revista foi feita sem outras
diligências para apurar a veracidade da informação,
com base tão somente na denúncia, a qual seria in-
capaz de configurar fundadas suspeitas a autorizar a
realização da revista, "sob pena de esvaziar-se o di-
reito à intimidade,àhonraeà imagem". (Clique aqui)

Lei de Execução Penal - Interceptação de cor-
respondência

Lei 13.913/19 permite interceptação de cor-
respondência de preso, condenado ou provisório, pa-
ra investigação criminal. (Clique aqui)

MP do contrato verde e amarelo - In-
constitucionalidade

O juiz do Trabalho Germano Silveira de Siqueira, da
3ª vara de Fortaleza/CE, declarou a in-
constitucionalidade da MP 905/19, que cria o con-
trato de trabalhoverde eamarelo ealtera uma série de
pontos da legislação trabalhista. O magistrado con-
siderou ausentes os requisitos de relevância e
urgência que justifiquem a edição da medida, e des-
tacou que os índices alarmantes de desemprego
apresentados "não são, infelizmente, novidade na ce-
na brasileira". "As medidas provisórias não podem
ser banalizadas, como se o presidente da República
resolvesse, de uma hora para outra, em gesto au-
toritário descabido, fazer-se substituir ao Congresso
Nacional." (Clique aqui)

Nota técnica

Na última quarta-feira, a comissão de Direitos So-
ciais daOABelaborou nota técnica naqual aponta in-
constitucionalidades na MP 905/19 (clique aqui).

Serviços jurídicos - Terceirização

Não é ilegal a terceirização de serviços jurídicos pela
Caixa Econômica Federal, já que atividade não se
vincula à atividade-fim do órgão. Limitar o exercício
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da advocacia, dentro da Caixa, somente permitindo
que atue com profissionais concursados é retirar sua
capacidade concorrencial. Entendimento é da 2ª tur-
ma do STJ, em acórdão relatado pelo ministro Og.
(Clique aqui)

Plano de saúde

A 2ª seção do STJ julgará, sob o rito dos repetitivos,
quais condições assistenciais e de custeio do plano de
saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos
(tema 1.034). O ministro Antonio Carlos Ferreira é o
relator. (REsp 1.816.482)

Sentença coletiva - Interrupção de prazo pres-
cricional

Também a 2ª seção do STJ, sob relatoria do ministro
Raul Araújo, irá uniformizar o entendimento a res-
peito da interrupção do prazo prescricional para plei-
tear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude
do ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva por legitimado para propor demandas co-
letivas. (REsp 1.774.204)

Inquérito

A 2ª turma do STF retoma hoje análise do inquérito
contra o senador Renan Calheiros, acusado pelo
MPF de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O
parquet alega que Renan teria recebido R$ 1,8 mi sob
a forma de doações eleitorais oficiais feitas pela NM
Engenharia epela NMServiçosadiretórios estaduais
do PMDB e do PSDB, a pedido de Sérgio Machado,
então presidente da Transpetro S/A. As duas em-
presas tinham relações comerciais com a subsidiária
da Petrobras, e as doações seriam condição imposta
por Machado para garantir sua participação em li-
citações econtratos expressivos. Tanto os executivos
das empresas quanto Sérgio Machado fizeram acor-
do de colaboração premiada. Na sessão passada, foi
lido o relatório do ministro Fachin erealizadas as sus-
tentações orais. O julgamento será retomado com os
votos. (Inq 4.215)

Honorários sucumbenciais

Sindicato que ajuizou demanda que envolveu pedido
em nome da categoria e também pedido de interesse
próprio terá de pagar honorários sucumbenciais re-
lativos ao pleito particular. Decisão é da 2ª turma do
TRT da 10ª região ao considerar que, mesmo antes da
reforma trabalhista, quando não era devida a su-
cumbência, o TST considerava que eram devidos os
honorários nas ações não conexas à relação de em-
prego. (Clique aqui)

Má-fé

Consumidora que alegou desconhecer débito com a
Telefônica (Vivo) terá de arcar com custas e ho-
norários advocatícios por litigância de má-fé. De-
cisão é do juiz de Direito Rilton Goes Ribeiro, da 2ª
vara do Sistema dos Juizados de Camaçari/BA. (Cli-
que aqui)

Condenação trabalhista - Valor do pedido

Valores devidos pela Ambev a um engenheiro quí-
mico limita-se aos montantes indicados por ele na re-
clamação trabalhista. Decisão é da 5ª turma do TST
sob entendimento de que, quando houver pedido lí-
quidoecerto naação, acondenação deve se limitar ao
valor especificado. (Clique aqui)

Comercialização indevida

Justiça determina abuscaeapreensão detodosos pro-
dutos comercializados por uma empresa de calçados
que envolvem a figura do youtuber Luccas Netto. Ao
deferir a liminar, a magistrada Maria Cristina de Bri-
to Lima, da 6ª Vara Empresarial do RJ, verificou que,
em princípio, os produtos estão sendo ir-
regularmente comercializados, concorrendo des-
lealmente com os produtos devidamente licenciados
pelo titular. O escritório Ribeiro da Luz Advogados
atuou pelo youtuber. (Clique aqui)

Cenário
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A crise fiscal que jogou no chão as finanças de di-
versos Estados do país tem tudo para emendar 2019
em 2020. (Clique aqui)

Natal Migalhas

O Papai Noel migalheiro está a caminho. Migalhas
não poderia deixar de fazer parte do seu Natal. Cen-
tenas de leitoresserãopresenteados com livrosde im-
portantes editoras jurídicas na promoção "Natal
Migalhas". Participe. (Clique aqui)

Apoiadores Migalhas

A maior vitrine do mundo jurídico!

Clique aqui.

Verde e amarelo

Alanna Santos e Ronan Leal, do escritório GVM |
Guimarães & Vieira de Mello Advogados, destacam
que a nova MP 905/19 apresenta diversas mudanças
significativas, prevendo benefícios que estimulam
os empregadores a criar novos postos de trabalho,
com redução de custos para a criação destes, es-
timulando o desenvolvimento da economia e ade-
quando as normas ao paradigma atual da sociedade,
de flexibilização e menor intervenção. (Clique aqui)

Transação tributária

Atendendo aos últimos acenos da Receita Federal
com a flexibilização do pagamento da dívida ativa, o
Planalto editou a chamada MP do contribuinte legal -
MP899/19-, queinstituiatransaçãotributária. Em ar-
tigo, Gustavo Pires Maia da Silva e Guilherme Scar-
pellini Rodrigues (Homero Costa Advogados)
abordam a norma. (Clique aqui)

Abuso de autoridade

Do escritório Trigueiro Fontes Advogados, Luciana
Simmonds de Almeida observa os obstáculos da lei

de abuso de autoridade: "Considerada um apri-
moramento legislativo para alguns e uma norma in-
constitucional para outros, o fato é que o texto da lei
poderá trazer dificuldades práticas para sua im-
plementação, o que finda por colocar os objetivos
finais da lei distantes de serem alcançados." (Clique
aqui)

Informação de dados

Mesmo com o possível adiamento na entrada em vi-
gor da lei de proteção de dados, os advogados Elisa
Junqueira Figueiredo e Fabiano Oliveira Rodrigues,
do escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Pe-
tros Advogados, alertam para que as empresas se
apressem ao máximo à adequação aos parâmetros da
norma, a fim de evitarem eventuais litígios futuros.
(Clique aqui)

Direito Societário

Os advogados Larissa Dias e Lucas Garcia, da banca
FRS Consultoria e Assessoria Jurídico Empresarial,
escrevem sobre a impactação da lei da liberdade eco-
nômica - 13.874/19 - no Direito Societário. (Clique
aqui)

Arbitragem Legal

Tratar da aplicação do Direito Processual Civil no
âmbito da arbitragem, para o advogado Thiago Ma-
rinho Nunes, constitui tema delicadíssimo e que deve
ser tratado de forma extremamente cautelosa. (Cli-
que aqui)

Registralhas

Na coluna de hoje, Vitor Kümpel e Giselle de Me-
nezes Viana abordam anecessidadedo inventário ex-
trajudicial ante a existência de testamento. (Clique
aqui)

Previdencialhas
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Excluirpessoas dacoberturaprevidenciária ésempre
a estratégia mais simples e efetiva de reduzir os dis-
pêndios estatais do modelo protetivo. E o advogado
FábioZambitte Ibrahim indaga:para queprevidência
social se o sistema somente funcionará para tra-
balhadores mais bem remunerados e com educação
superior? (Clique aqui)

Papo Jurídico

Imagine a seguinte situação: você precisa realizar
uma cirurgia e o plano de saúde se recusa a cobrir. Is-
so gera dano moral? O advogado Guilherme Ga-
lhardo Antonietto responde. (Clique aqui)

Migalhas Bioéticas

Luciana Munhoz fala, no vídeo de hoje, do mo-
vimentoantivacinaedo direitoàsaúde. (Clique aqui)

German Report

Briga entre vizinhos é um problema no mundo in-
teiro. A advogada Karina Nunes Fritz apresenta ca-
sosqueforam parar em tribunalalemão devido àfalta
de convivência e intolerância entre as pessoas. (Cli-
que aqui)

WhatsApp Migalhas

Receba notícias direto no seu celular.

Clique aqui para se cadastrar.

Migalhas Black Week

Confira os descontos e aproveite:

Precatórios - Negocie o seu precatório conosco e re-
ceba até 25% a mais. É fácil, rápido e seguro. Clique
aqui.

Livraria Ganhe 30% de desconto em todo o site. É só
utilizar o cupom "MIG30" ao finalizar a compra. Cli-

que aqui.

Correspondentes Contrate ou renove duas cidades
por qualquer um dos planos e ganhe outra localidade
por 4 meses. É o famoso "Leve 3 e pague 2". Clique
aqui.

Pique-pique

Aos aniversariantes migalheiros do dia, enviamos
nosso abraço. E o fazemos em nome do ilustre mi-
nistro Og Fernandes, do STJ, que assiste hoje às co-
memorações de seu aniversário. (Compartilhe)

Lançamento

A comunidade jurídica se reuniu ontem na tra-
dicional Associação dos Antigos Alunos da Fa-
culdade de Direito da USP para prestigiar o
lançamento da obra "O Direito Brasileiro An-
ticorrupção numa Encruzilhada: Uma Perspectiva
Comparativa e Internacional" (Migalhas), do em-
baixador Fernando P. de Mello Barreto Filho.
Confira as fotos. (Clique aqui)

Seis lustros

Presididoe idealizadopelo jurista Ives GandradaSil-
va Martins (Advocacia Gandra Martins), o Conselho
Superior de Direito da FECOMERCIO-SP celebra
30 anos. Durante a última reunião do ano, aconteceu
o lançamento do livro comemorativo "30 anos do
Conselho Superior da FECOMERCIO-SP História e
Estudos jurídicos", com destaques dos principais tra-
balhos realizados pelo grupo e suas importantes con-
tribuições à sociedade. (Clique aqui)

Falecimento

Faleceu o ex-presidente e membro honorário vi-
talício da OAB Eduardo Seabra Fagundes (9.693/R-
J). Graduou-se em Direito pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Presidiu o IAB Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros de 1976 a 1978, e também o



abpi.empauta.com Brasília, 26 de novembro de 2019
Migalhas | BR

ABPI

abpi.empauta.com pg.12

Continuação: Migalhas nº 4.738 

ConselhoFederal daOABde1979 a1981, umdos pe-
ríodos mais nefastos para a advocacia brasileira.
Estava à frente da entidade quando, em 1980, foi di-
rigida à sede da OAB uma carta-bomba, a qual ceifou
a vida de sua secretária, Lyda Monteiro da Silva. Ad-
vogado militante, foi peça fundamental na luta pela
redemocratização do país, e incansável na defesa das
liberdades democráticas.

Baú migalheiro

Há 68 anos, no dia 26 de novembro de 1951, foi san-
cionada por Getúlio Vargas a lei 1.474/51, que mo-
dificava a legislação do imposto sobre a renda e
aprovava um novo plano econômico, criando o Fun-
do de Reaparelhamento Econômico, também
conhecido como Plano Lafer. O plano consistia no
desenvolvimento industrial e na organização de po-
líticas setoriais, disponibilizando capitais para a in-
fraestrutura de setores como o rodoviário e a energia.
Entre as maiores realizações desse projeto se en-
contram o BNDES, a Petrobras e a proposta de
criação da Eletrobras. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer todos os Apoiadores de
Migalhas

Sorteio

A obra "Glossário Jurídico Por-
tuguês-Inglês-Francês " (Viseu - 176p.), de autoria
de Philippe Boutaud-Sanz, sócio do escritório Che-
nut Oliveira Santiago Advogados, é destinada a ju-
ristas que dominam os três idiomas, mas que desejam
um único instrumento que permita-lhes traduzir ter-
mos mais específicos. O exemplar é presente do
autor. (Clique aqui)

Lançamentos

Hoje, o especialista financeiro André Massaro lança
o título "Liberdade Financeira Livre-se das dívidas e

faça o seu dinheiro trabalhar para você". O evento se-
rá em SP,na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Pau-
lista (rua Treze de Maio, 1.947), às 19h.

Acontece, amanhã, o lançamento do livro "Ar-
bitragem - Atualidades e Tendências" (Migalhas),
coordenado por Olavo Augusto Vianna Alves Fer-
reira e Paulo Henrique dos Santos Lucon. O evento
será em SP, na AASP, às 20h. (Clique aqui)

No próximo dia 29 será lançada a obra "O Novo Pro-
cesso Civil Brasileiro", fruto de pesquisas aca-
dêmicas do curso de pós-graduação em Direito
Processual Civil da PUC-Campinas. O livro apre-
senta artigos de diversos especialistas da área, entre
eles Fábio Camargo, advogado do escritório Loeser,
Blanchet e Hadad Advogados. O evento será na uni-
versidade (av. Card. Dom Agnelo Rossi, 364-448),
às 18h30.

Migalhíssimas

Augusto Neves Dal Pozzo, sócio fundador do Dal
PozzoAdvogados epresidentedo Instituto Brasileiro
de Estudos Jurídicos da Infraestrutura - IBEJI, par-
ticipa do "FT Future of Mobility Summit 2019", em
Londres,hoje, umdos mais importantes fóruns sobre
o assunto. Dal Pozzo apresentará a palestra "Brasil
um País em Constante Movimento". Promovido pelo
jornal Financial Times, o Mobilty Summit terá uma
seleção de especialistas, inovadores e in-
fluenciadores, que se aprofundarão por uma ampla
gama de questões. Amanhã, Dal Pozzo segue para a
Manchester University, onde participa do evento
"Democracy, Public (Infrastructure) Goods and Va-
lue Creation: Quo Vadis?". Ele irá discutir como as
democracias liberais podem preencher as principais
lacunas de infraestrutura ecomo enfrentaros grandes
desafios sociais de nossos dias - como crescimento
populacional, desigualdade e mudança climática.

Para encerrar o ano com chave de ouro, o advogado e
professor David Metzker, do escritório Metzker Ad-
vocacia, ministra a palestra "Advocacia 3.0 - Gestão
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de escritórios com ênfase em plano de negócios e
marketing", hoje, às 19h, na OAB/ES, subseção Ser-
ra. (Clique aqui)

Amanhã, no Conselho Federal da OAB, Pedro Mar-
cos Nunes Barbosa, sócio do escritório Denis Borges
Barbosa Advogados e professor do Instituto de Di-
reito da PUC-Rio, apresenta palestra no "1º Encontro
Nacional da OAB de Propriedade Intelectual". Sua
palestra será sobre "A Lei de Inovação e o Estímulo
ao Desenvolvimento de Inovações Patenteáveis no
Brasil". O evento é organizado pela Comissão Es-
pecial dePropriedade Intelectual daOABNacional.

Torreão Braz Advogados realiza o evento "Reforma
Trabalhista: Desburocratização e Redução de Custos
Empresariais", dia 28/11, em Brasília. O evento ob-
jetiva analisar as principais modificações im-
plementadas pela Reforma Trabalhista e pelas
"minirreformas" sob a perspectiva empresarial. (Cli-
que aqui)

Mário Delgado, sócio fundador do escritório MLD
Mário Luiz Delgado Sociedade de Advogados, par-
ticipa do "Congresso de Direito de Família e das Su-
cessões da OAB/SP: Diálogos sobre família e
sucessões", dia 29/11, às 9h20, falando sobre a "Au-
tonomia privada no Direito de Família". O evento
acontece na sede institucional da OAB/SP.

Dia 4/12, em Brasília, acontece o seminário "A Res-
ponsabilidade dos Gestores de Fundos de Pensão:
Desafios e Perspectivas". O evento é organizado por
Alaor Leite, Callegari Advocacia Criminal e Cal-
deira, Lôbo e Ottoni Advogados Associados, tendo
como apoiador o IDP. (Clique aqui)

Controladoria jurídica

Último dia para adquirir o curso online "Con-
troladoria Jurídica 45ª edição", promovido pela Ra-
dar - Gestão para Advogados, que será realizado
amanhã, das 19 às 22h. O curso ficará gravado e dis-
ponível por 30 dias para você assistir quando puder.

Neste curso você aprende o que é a controladoria ju-
rídica, suas principais funções, vantagens e como
selecionar o Controller Jurídico. Duplique a sua pro-
dutividade e ganhe muito mais segurança, qualidade
e agilidade na gestão de serviços do seu escritório ou
departamento jurídico. (Clique aqui)

Reforma trabalhista

CESA - Centro de Estudos das Sociedades de Ad-
vogados, seccional RS, realiza reunião para debater
os principais aspectos da reforma trabalhista. Aberto
aos associados da entidade e convidados, o evento
acontece dia 29/11, das 14 às 16h, em Porto Alegre.
Presidido por Evandro Kruel, o CESA-RS realiza
reuniões periódicas com suas associadas para dis-
cutir assuntos de interesse geral da área. Os as-
sociados que quiserem participar da palestra devem
confirmar presença com Priscila Pacheco por te-
lefone (51) 2104-8000.

Proteção de dados

Quais as atribuições da Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados? Qual a expectativa do mercado com
a atuação da nova instância reguladora? Para res-
ponderestaseoutrasperguntas, aABPI - Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual promove dia
29/11, das 8h30 às 12h30, em SP, o café da manhã
"Autoridade Nacional de Proteção de Dados desafios
e objetivos". Inscreva-se. (Clique aqui)

Prática empresarial

CEU Law School está com inscrições abertas para o
"LL.M. em Direito e Prática Empresarial c/ Módulo
Internacional", com início em 5/3/20. O programa é
voltado para profissionais jurídicos com, no mínimo,
quatro anos de experiência profissional após a gra-
duação. Com duração de 24 meses, busca ampliar a
visão jurídica interdisciplinar, com ênfase no com-
portamento ético e no desenvolvimento de ha-
bilidades e competências. Proporciona experiência
de imersão, atendimento personalizado em espaço



abpi.empauta.com Brasília, 26 de novembro de 2019
Migalhas | BR

ABPI

abpi.empauta.com pg.14

Continuação: Migalhas nº 4.738 

executivo e ambiente amistoso. (Clique aqui)

Direito Societário

O programa de pós-graduação lato sensu da FGV Di-
reito SP(FGV LAW) recebe inscrições para a pós em
Direito Societário. O curso oferece uma forte visão
prática aliada a um referencial acadêmico sólido so-
bre as questões jurídicas que se estabelecem no âm-
bito da estruturação e reestruturação de sociedades,
fornecendo aos alunos uma perspectiva apurada para
construção de soluções criativas e estratégicas. (Cli-
que aqui)

Direito Administrativo

O curso deespecializaçãoem Direito Administrativo
da PUC-SP busca formar profissionais es-
pecializados na área e propiciar aos profissionais do
Direito a oportunidade de aprofundamento nas áreas
afetas ao Direito Administrativo. Inscrições com
desconto. (Clique aqui)

Direito do Trabalho

No dia 28/11, a AASP realiza o curso "As Opor-
tunidades da Reforma Trabalhista para os Pro-
fissionais do Direito do Trabalho: Alternativas ao
Contencioso", em SP. (Clique aqui)

Contratos internacionais

Concorra a uma vaga-cortesia para o curso "Con-

tratos Internacionais", promovido pelo Forum Ce-
befi, dias 2, 4 e 6/12, em SP. (Clique aqui)

Cortesias

Sodepe Brasil promove os cursos "Reforma da Pre-
vidência" (clique aqui), dia 3/12; e "Tributação na
Construção Civil" (clique aqui), dia 13/12, ambos
em SP. Concorra a vagas-cortesia.

Assédio moral

Concorra a uma vaga-cortesia para o curso online
"Assédio moral no trabalho", promovido pela CEO
Treinamentos. (Clique aqui)

Direito e Tecnologia da Informação

O programa PECE da USP está com inscrições aber-
taspara a9ªediçãodo curso deespecializaçãodaUSP
em "Direito e Tecnologia da Informação", com du-
ração dedois anos. Aulas apartir de19/2/20, às terças
e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30, na Cidade Uni-
versitária. Informações e inscrições pelo site ou te-
lefone (11) 2998-0000. (Clique aqui)
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Ecad calcula prejuízo de R$ 110 mi com MP do
Turismo 

A medida provisória apelidada de "A Hora do Tu-
rismo"que,entre outrascoisas, isenta os hotéis do pa-
gamentodedireitos autorais por músicas executadas
em quartos de estabelecimentos, pode tirar da classe
artística R$ 110 milhões por ano. A superintendente
do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
(Ecad), Isabel Amorim, critica a proposta que está
sob análisedaequipe econômica, masevitaentrar em
confronto com o governo, em entrevista ao Estadão.
"Acho que não nos cabe, neste momento, opinar so-
bre a gestão cultural do governo, e sim continuar
conscientizando o governo e a sociedade sobre o im-
portante trabalho que fazemos em prol da música, um
dos maiores bens deste País", disse ela.

Segundo ela, "em 2018, o Ecad distribuiu R$ 971 mi-
lhões para mais de 326 mil titulares. Até outubro de
2019 foram R$ 832 milhões para mais de 358 mil ti-
tulares. Nos últimos cinco anos, houve um cres-
cimento de 43% dos valores distribuídos".

Compositor de "O Barquinho", o músico Roberto
Menescal, presidente da Associação Brasileira de
Música e Artes, também é da opinião de que um "pa-
po" vai resolver a questão. "A gente vai tentar bater
um papo. Vem cá, vamos sentar aqui e a gente re-
solve. Está faltando só isso", avaliou à reportagem.
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