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Direto da Fonte 
DIRETO DA FONTE

SONIA RACY

-

A saga pela...

Ao divulgar, ontem, novo protocolo recomendando a
prescrição de cloroquina a partir dos primeiros sinais
de contaminação pela covid-19, o Ministério da Saú-
dedeustart àprocura do remédioque já está em falta.

Em conversa com a coluna, conhecida médica que
trata de pacientes com lúpus avisa: "Já hoje está di-

fícil encontrar cloroquina, imagina agora".

-

...cloroquina

A Apsen Pharma Brasil - subsidiária de gigante in-
dústria farmacêutica africana - distribui algo como
95% dahidroxicloroquina no País eestá com estoque
praticamente esgotado.

Segundosua assessoria, pedidosde30diaspara ome-
dicamento bateram o volume do total de vendas em
2019.

-

Outra vez

No começo da correria às farmácias, a Apsen ne-
gociou com o Ministério da Saúde e a Anvisa me-
didas para limitar vendas do remédio exigindo
receita controlada equenão faltasse remédiopara pa-
cientes crônicos.

A EMS eaSanofi também produzem o medicamento
hidroxicloroquina.

-

Armada inteira

A determinação de Bolsonaro, no fim de março, para
que o Laboratório Químico Farmacêutico do Exér-
cito aumentasseaprodução decloroquinafez elevara
média de 200 a 250 mil comprimidos a cada dois anos
para mais de 500 mil a cada sete dias já em abril. Me-
ta? Dobrar essa quantidade.

-

POLAROID
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Continuação: Direto da Fonte 

Sergio Zalis resolveu aproveitar a quarentena para
viajar por meio de seu celular e visitar amigos em
suas casas, criando o #projetopausa.

Um dos primeiros foi Paulo Coelho, fotografado por
FaceTime onde mora em Genebra, na Suíça.

"Como escritor, estou acostumado a quarentenas já
que preciso me concentrar e me isolar. Só que nunca
imaginei que fosse viver uma que não é uma escolha,
mas sim uma maneira de sobreviver. Acredito que o
mundo mudará sua relação com a solidão. Não é a
melhor coisa do mundo, mas tão pouco deve de-
sequilibrar alguém', diz o autor.

-

Ao tomar conhecimento ontem da demissão de Re-
gina Duarte, Zélia Duncan não vacilou: "Aquela que
foi sem nunca ter sido? Só conheço por ser adoradora
de Bolsonaro", disse à coluna a cantora. "Ela se retira
sem ter dado nada para nós e estragado sua bio-

grafia". Espera algo do novo ministro? "Não espero
nada de quem se alia a esse governo".

-

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Aplicativo criado por funcionários do C6 Bank - já
com 145 cadastrados - conecta quem precisa deajuda
a quem quer doar. Formado por cerca de 20 in-
tegrantes do banco, foi batizado de Todos Unidos.

Loctite Super Bonder, Pritt e Cascola, marcas da
Henkel, lançaram a campanha #ColaNessaCausa.
Vão doar refeições a vulneráveis.

Francine Ferrari e Marco Nery promovem a ação so-
lidária Apadrinhe um Bichinho, que fornece ali-
mentos, vacinas, ração, produtos de limpeza e
remédios para animais da Zoo Foz.
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A corrida bilionária pela vacina contra coronavírus 

Em todo o mundo, estão sendo testadas possíveis
substâncias ativas contra covid-19, em mais de 120
diferentes projetos. Primeiros resultados nos EUA
geram certa euforia, mas uma vacina ainda pode de-
morar.Não foi a primeira vez que as bolsas deram um
salto por causa denotícias relacionadas auma vacina.
Mas no começo da semana a coisa foi bastante forte,
em Nova York, em Tóquio e depois também em
Frankfurt. Tudo desencadeado por notícias sobre a
empresa farmacêutica Moderna, a primeira a testar
em humanos uma vacina para covid-19 nos Estados
Unidos. Os testes também estão sendo feitos em paí-
ses como China, Reino Unido e Alemanha. Mas nos
Estados Unidos, em especial, muito dinheiro está
sendo investido no projeto de vacina contra o novo
coronavírus.

Em todo o mundo, estão sendo testadas possíveis
substâncias ativas para uma vacina. O número de
projetos é superior a 120, desde pequenas empresas,
como as alemães Biontech e Curevac, a grupos glo-
bais, como a Sanofi e a GlaxoSmithKline. E também
a Moderna, de Boston, nos EUA. As ações da em-
presa subiram quase 20% depois que a substância
candidata a vacina da empresa mostrou resultados
promissores nos testes iniciais.

A FDA, agência federal americana responsável pela
supervisão dos medicamentos no país, anunciou en-
tão a perspectiva de uma aprovação acelerada do me-
dicamento. A Moderna teria um acordo com a
empresa farmacêutica suíça Lonza para poder fa-
bricar a vacina em grandes quantidades após a
aprovação.Em Zurique, as ações daLonza chegaram
a subir temporariamente em mais de 4%, uma alta re-

corde.

A vacina mRNA-1273, desenvolvida em conjunto
com a autoridade sanitária americana NIH, causou
uma reação imune em oito dos 45 participantesdo es-
tudo, como anunciou a Moderna na segunda-feira
(18/05). "Embora preliminares, os resultados in-
termediários da primeira fase mostram que a va-
cinação com o mRNA-1273 pode desencadear uma
resposta imune da mesma ordem de magnitude que a
causada por uma infecção induzida naturalmente",
disse Tal Zaks, diretor médico da Moderna. Os re-
sultados completos da primeira fase dos testes clí-
nicos ainda não são conhecidos.

O governo dos EUA está gastando bilhões em de-
senvolvimento de vacinas por meio de dois pro-
gramas diferentes. Primeiramente, Washington
apostou no setor privado e num programa de apoio
correspondente.Paraisso, aagência estatal Barda (si-
gla em inglês para Autoridade de Pesquisa e De-
senvolvimento Avançado) tem 3,5 bilhões de
dólares àdisposição. A Moderna também recebever-
ba da mesma fonte.

Um pouco mais tarde, veio a Operação Warp Speed.
Asprimeirasconversas sobre ela surgiram no final de
abril, e de lá para cá, o presidente dos EUA, Donald
Trump, já a apresentou publicamente, pelo menos
em parte. Comumtotalde10 bilhões dedólares, o de-
senvolvimento de uma vacina para o coronavírus se
tornou uma tarefa nacional, comparada por Trump
ao Manhattan Project, o projeto americano de de-
senvolvimento dabomba atômica nadécadade1940.
Warp Speed significa algo como velocidade mais rá-
pida que a da luz. Os detalhes do programa per-
manecem secretos, mas se sabe que 14 possíveis
vacinas estão sendo avaliadas com mais atenção.

De Washington a Oxford, no Reino Unido: pes-
quisadores desta universidade começaram testes clí-
nicos em mais de mil voluntários em abril. O projeto
está sendo executado em cooperação com a gigante
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Continuação: A corrida bilionária pela vacina contra coronavírus 

farmacêutica Astra-Zeneca. Como sempre, neles se
trata de garantir que uma vacina potencialmente pro-
missora possa ser feita rapidamente e em milhões de
doses.

A União Europeia recentemente levantou 7,4 bilhões
de euros em uma conferência internacional para
apoiar pesquisa e produção de vacina. As fronteiras
dos países, afirmou segundo as autoridades do bloco,
nãopodem ser determinantesnahoradese decidirpa-
ra quem esse dinheiro vai.

A Biontech, sediada em Mainz, realiza o primeiroes-
tudo clínico na Alemanha em pacientes saudáveis há
algum tempo, e os dados podem estar disponíveis a
partir do final de junho.O trabalhoé feito em parceria
com a empresa americana Pfizer e a chinesa Fosun
Pharma.

No caso de aprovação, a Pfizer poderá fornecer mi-
lhões de doses de vacina até o final do ano, segundo
Ugur Sahin, chefe da Biontech. Outro ator na corrida
global é a Curevac, da também alemã Tübingen. Se-
gundo o coproprietário Dietmar Hopp, os testes clí-
nicospodem começar dentro desemanas. Ele diz que
sua empresa estaria em condições de dispor de uma
vacina no segundo semestre deste ano.

Mas esses calendários são ambiciosos. Porque a fase
de teste em milhares de pessoas precisa provar que a
vacina funciona com segurança e não causa danos.
De qualquer forma, a corrida pela vacina está em ple-
no andamento na indústria farmacêutica.

"É uma corrida acirrada", diz Thilo Kaltenbach, es-
pecialista em saúde da consultoria Roland Berger.
Olaf Tölke, especialista farmacêutico da agência de

classificação Scope, não acredita que uma vacina
contra o coronavírus já venha a estar disponível em
2020.

"O desenvolvimento de uma vacina custa centenas
de milhões de euros", diz Tölke. "As empresas arcam
com o risco de chegarem atrasadas na corrida com a
concorrência", frisa, argumentando queeste riscode-
ve ser amortecido pelo financiamento público. "Co-
mobilhões depessoas poderão ser vacinadascontra o
coronavírus, o medicamento não precisa ser tão ca-
ro", ressalta Tölke. "Quem obtiver uma vacina
primeiro pode esperar bilhões de dólares em lucros.
O mundo inteiro vai avançar nela".

A China já tem uma vantagem que não dá para se ig-
norar.Em meados dejaneiro,ChenWie, principal ge-
neral das Forças Armadas chinesas, recebeu ordem
para trabalhar na pesquisa para uma vacina, in-
formou o jornal alemão Frankfurter Allgemeine
Zeitung. O resto do mundo só teve acesso às pri-
meiras amostras do novo vírus no final de janeiro.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Ale-
manha eproduz jornalismoindependente em 30 idio-
mas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter

: Igreja de Berlimabre as portas para muçulmanos as-
sistir Igreja de Berlim abre as portas para mu-
çulmanos
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Alemanha aprova nova lei para bloquear aquisição
estrangeira em empresas médicas 

GERAL

Regulamento bloqueia compra de fabricantes de va-
cinas, produtos químicos, medicamentos, equi-
pamentos de proteção e de máquinas médicas

BERLIM - O governo da Alemanha ganhou novos
poderes nesta quarta-feira, 20, com um regulamento
que permite vetar ofertas de compra estrangeiras de
empresas da área médica. O objetivo da medida,
aprovada pelo gabinete dachanceler Angela Merkel,
é garantir o fornecimento contínuo de produtos es-
senciais durante a crise do novo coronavírus e ga-
rantir a segurança estratégia da maior potência
europeia.

O regulamento permite ao governo bloquear aqui-
sições de fabricantes de vacinas, substâncias uti-
lizadas para produzir remédios, medicamentos,
equipamentos de proteção ou máquinas médicas, co-
mo respiradores.

A medida vem em meio a uma corrida mundial por
materiais considerados cruciais para combater a co-
vid-19 - incluindo tentativas relatadas pelo governo

dos Estados Unidos decomprar o Curevac, uma star-
tup de produtos farmacêuticos que estava tra-
balhando para desenvolver uma vacina contra a
doença.

No futuro, o governo alemão poderá examinar as im-
plicações de segurança de uma oferta de fora da
União Europeia assim que o comprador detiver mais
de 10% das ações da empresa de saúde. O limite an-
terior era de 25%.

O chefe da BioNTech da Alemanha, também par-
ticipante da corrida para encontrar uma vacina, disse
a um jornal em abril que uma aquisição estava fora de
questão, mas disse que a empresa havia recebido al-
gumas sondagens.

O movimento é similar às ações anteriores de Berlim
para proteger as empresas de alta tecnologia de in-
vestidas de rivais chinesas ambiciosas e em rápido
crescimento. Alguns na indústria criticaram a última
ação, argumentando que ela envia o sinal errado no
meio de uma crise.

"Durante uma crise, é mais importante do que nunca
defender mercados abertos", disse em comunicado
Stefan Mair, do conselho da Federação da Indústria
Alemã.

Organização Mundial da Saúde e patentes

Na terça, os 194 Estados-membros da Organização
Mundial da Saúde (OMS) aprovaram uma resolução
queapoia apossibilidadedaquebra depatentesdefu-
turas vacinas ou tratamentos para a covid-19,



abpi.empauta.com Brasília, 20 de maio de 2020
Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Patentes

abpi.empauta.com pg.8

Continuação: Alemanha aprova nova lei para bloquear aquisição estrangeira em empresas médicas 

aspecto considerado essencial para o acesso global
igualitário a futuros tratamentos.

Apesar denãobloquearem amedida,os Estados Uni-
dos emitiram um comunicado à parte rejeitando as
partes do texto que dizem respeito não só à pro-
priedade intelectual, mas também ao acesso à ser-
viços de saúde reprodutiva e sexual durante a
pandemia. / Reuters e AFP

Redação, O Estado de S.Paulo
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Na contramão de Trump 
MUNDO

Andrew Harnik/AFPFrancis Collins,chefe dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA:
"Certamente, se tivéssemos uma vacina que funcionasse, eu gostaria de

garantir o mais rápido possível que ela esteja disponível lá (na África) e na
América do Sul. Olhe o Brasil agora"

Andrew Harnik/AFP

Francis Collins,chefe dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA:
"Certamente, se tivéssemos uma vacina que funcionasse, eu gostaria de

garantir o mais rápido possível que ela esteja disponível lá (na África) e na
América do Sul. Olhe o Brasil agora"

Ao contrário do presidente, chefe da saúde dos Es-
tados Unidos defende que uma vacina contra a co-
vid-19 deve ser declarada um "bem público global".
Os institutos comandados por Francis Collins estão,
ao lado do laboratório Moderna, à frente de um pro-
jeto promissor

Numa linha de pensamento oposta à manifestada pe-
lo presidente Donald Trump, o chefe dos Institutos
Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) dos Es-
tados Unidos, Francis Collins, defendeu, ontem, que
o país compartilhe uma vacina contra o coronavírus
com o mundo, caso seja o primeiro a desenvolvê-la.
Collins afirmou que concorda totalmente com os lí-
deres da França e da China que uma vacina deve ser
um "bem público global" e expressou preocupação
particular pelospaísesdaÁfrica edaAméricaLatina.

"Certamente, se tivéssemos uma vacina que fun-
cionasse, eu gostaria de garantir o mais rápido pos-
sível que ela esteja disponível lá (na África) e na
América do Sul. Olhe o Brasil agora", disse o chefe

dos NIH, em entrevista à agência de notícias France
Presse. "Temos uma grande responsabilidade. Co-
mo nação mais rica do mundo, não temos apenas que
cuidar de nós mesmos. Isso seria um resultado ter-
rível", acrescentou.

Um dia antes, a Casa Branca se opôs a trechos de re-
solução da Organização Mundial da Saúde (OMS)
que possibilitaria a quebra de patentes de vacinas e
de medicamentos contra a covid-19 e o acesso uni-
versal a tratamentos. A administração de Trump su-
geriu que, embora compartilhasse seu conhecimento
científico, priorizaria a produção de doses para a po-
pulação americana desde o início.

Os institutos dirigidos por Collins (NIH), médico e
geneticista, constituem um dos principais centros de
pesquisa do mundo. Com um orçamento de US$ 42
bilhões, eles fizeram uma parceria com empresas pri-
vadas na corrida frenética para encontrar uma vacina
contra o vírus que, até ontem, matou mais de 325 mil
pessoas em todo o mundo.

Resultados positivos

Um dos mais avançados projetos experimentais de
vacinas do mundo até agora é o da empresa ame-
ricana de biotecnologia Moderna, que trabalha com
os NIH. A empresa, que recebeu uma doação do go-
verno de quase US$ 500 milhões, divulgou, na se-
gunda-feira, resultados promissores dos primeiros
testes clínicos em um pequeno número de vo-
luntários.

O governo dos Estados Unidos também assinou um
contrato com o grupo farmacêutico de Paris Sanofi
para garantir que tenha prioridade na produção de fu-
turas vacinas. Esse acordo provocou indignação na
França, forçando a empresa a esclarecer que essa
prioridade seria dada apenas para doses de vacinas
produzidas em fábricas que o grupo possui nos Es-
tados Unidos.
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Continuação: Na contramão de Trump 

Diretor dos NIH desde 2009, sob o comando de Ba-
rack Obama e Trump, Francis Collins admite que a
abordagemdeWashington podeser vista como Ame-
rica First (América em primeiro lugar), lema de cam-
panha do republicano, em 2016. Entretanto, o
especialista de 70 anos insiste que a comunidade
científica está cooperando internacionalmente.

"Todos nós acreditamos que todos deveriam ter a
oportunidade de ter acesso a algo que possa salvar
suas vidas em tempos de uma pandemia como essa",
disse. "E faremos o possível para trabalhar com ou-
tras agências e outros países para tentar fazer isso
acontecer", assegurou.

Perguntado se os laboratórios deveriam se beneficiar
de um produto visto como um "bem público global"
para as mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, Col-
lins respondeu: "Não acho que devam obter um lucro
excepcional, com certeza." Lembrou, contudo, que
as empresas gastam bilhões de dólares para produzir
vacinas. "Não se pode esperar que elas absorvam is-
so", explicou.

China

Nos últimos dias, Donald Trump entrou em rota de
colisão direta com a OMS, apontando erros na gestão
da pandemia e lançando suspeitas sobre o ali-

nhamento da agência da ONU com Pequim. Ontem,
o chefe da Casa Branca reiterou os ataques à China e
disse que a "incompetência" do país asiático foi o que
causou um "massacre global".

O americano está cada vez mais indignado com os
efeitos do coronavírus na economia do país e critica
diariamente a China, onde o vírus apareceu, no fim
do ano passado. A Casa Branca chegou a sugerir, sem
dar provas, que o Sars-CoV-2 foi criado em la-
boratório e que escapou acidentalmente.

Em busca da reeleição, o aumento do desemprego
ameaça as chances do republicano, em novembro.
Mas, no início da crise sanitária, Trump minimizou
os riscos. Os Estados Unidos são o país com mais
mortes nesta pandemia, mais de 92 mil.

Também o chefe da diplomacia americana, Mike
Pompeo, reforçou as críticas à China, assinalando
queacrise do coronavírus terminoucom as ilusõesde
ter um vínculo mais próximo com o país. "Su-
bestimamos muito o grau em que Pequim é po-
liticamente e ideologicamente hostil às nações
livres", disse o secretário de Estado.
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Ministro Fux participará de debate sobre o futuro do
Direito pós-pandemia 

 

 

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (S-
TF), ministro Luiz Fux, participará na próxima quar-
ta-feira (27), às 10h, de debate on-line sobre "A
Covid-19 e o futuro das Cortes e do Direito". O even-
to tem como objetivo arrecadar fundos para mais de
200 estudantes de graduação em situação vulnerável,
agravada pela pandemia. A iniciativa é da As-
sociação Brasileira de Propriedade Intelectual
(ABPI) e da Faculdade Nacional de Direito da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ).

A webconferência será realizada na plataforma di-
gital Zoom. O debate será mediado pelo de-
sembargador do TribunaldeJustiça do RiodeJaneiro
(TJ-RJ) e professor da Faculdade de Direito da UFRJ
Cezar Augusto Rodrigues Costa. O evento contará
também com as participações dos ministros Luis Fe-
lipe Salomão e Benedito Gonçalves, do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ).

O debate tem o apoio deentidades jurídicasdo Brasil,
entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil Seção
Rio de Janeiro (OAB/RJ), a Escola de Magistratura
do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), a Associação
Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual
(Abapi), o Instituto Brasileiro da Insolvência (I-
bajud), a Associação Brasileira de Lawtechs e Le-

galtechs (AB2L),o Instituto Brasileiro do Direito da
Empresa (IBDE) e o Instituto e Revista Justiça & Ci-
dadania.

Para participar, basta acessar o site da Associação
Brasileira de Propriedade Intelectual (www.abpi.or
g.br) ou da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ
(www.direito.ufrj.br) ouclicar aqui para efetuaropa-
gamento da taxa e garantir a sua inscrição/doação. O
valor arrecadado será revertido para os estudantes da
Faculdade de Direito da UFRJ em situação de vul-
nerabilidade.

Assessoria de Comunicação da Presidência, com in-
formações do STJ
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ECO/ PRNewswire - Documentário mostra o ciclo
perverso do contrabando 

SÃO PAULO, 20 de maio de 2020 /PRNewswire/ --
Uma indústria poderosa e gigantesca, que mo-
vimenta bilhões de reais, mas é totalmente ilegal. O
contrabandodecigarros do Paraguai para o Brasil es-
tá retratado no documentário "Cigarro do Crime",
produzido pela Vice Brasil a pedido do Fórum Na-
cional Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP). A
produção se propôs a mostrar tudo o que há por trás
dessa intrincada operação, que envolve centenas de
marginais dos dois países. Gravada no Brasil e no Pa-
raguai, a obra conta com depoimentos de con-
trabandistas, policiais, consumidores e especialistas
no tema. E expõe um universo de muita violência,
com participação ativa do crime organizado. Tudo
começa com a compra de cigarros paraguaios, ven-
didos legalmente no Paraguai, por umpreço muito in-
ferior aos brasileiros por causa do baixo imposto
praticado lá. A primeira missão dos criminosos é
atravessar a carga, o que eles fazem por terra e água.
Barcos tunados percorrem incansavelmente a fron-
teira hídrica na alta madrugada, o que exige da polícia
local o uso de óculos de visão noturna. Nas estradas,

atravessadores pilotam veículos a mais de 250 km/h,
soltando fumaça pela pista e pregos no asfalto. Ao
chegar ao Brasil, o lucro do cigarro ilegal muitas ve-
zes cai nas mãos do crime organizado e é usado para
compra de armas e drogas, o que alimenta um ciclo
perverso de violência e mortes. "O objetivo do do-
cumentário é transmitir a mensagem de que o crime
organizado no Brasil vem sendo financiado pelo ta-
baco ilegal. E, dessa forma, despertar no público a
consciência de que, ao comprar um cigarro con-
trabandeado, ele está sustentando um poder paralelo
sem leis", afirma Edson Luiz Vismona, presidente do
FNCP. Com gravações em São Paulo (SP), Rio de Ja-
neiro (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Assunción e Ciudad
del Este (Paraguai), o documentário "Cigarro do Cri-
me" tem a direção do fotojornalista João Wainer, es-
pecializado em produções investigativas, e está
disponível gratuitamente no Youtube da Vice Brasil
e do FNCP. Assista: https://bit.ly/cigarrodocrime
FONTE Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ile-
galidade (FNCP)
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Registro

Migalhas anuncia que, a partir de hoje, conta com
mais um Apoiador:

Morais Andrade Leandrin Molina Advogados

( )

"A higiene é filha de podridões seculares; devemo-la
a milhões de corrompidos e infectos."

Machado de Assis

!!!!!

Mulher com covid-19 que furou isolamento deverá
usar tornozeleira eletrônica. Mesmo com orien-
tações enotificações, após dois testes positivospara a
covid-19, a mulher continuou saindo de casa. Juiz de
Direito Marcelo Guimarães Marques, da 2ª vara Cri-
minal de Ponta Porã/MS, fixou prisão domiciliar. ( )

Direito Privado - Novas regras transitórias

Projeto que cria regime jurídico emergencial durante
pandemia passa no Congresso e aguarda sanção pre-
sidencial. Texto altera de forma transitória direitos
do consumidor, vigência da LGPD, regras de aluguel
e contratos, entre outros pontos. ( )

Irresponsabilização?

Na pauta de hoje da sessão plenária do STF, a MP
966/20, que trata da (i)responsabilização de agentes
públicos no combate à pandemia. O relator das
ADIns (por enquanto seis) é o ministro Luís Roberto
Barroso. ( )

Bloqueio do Whats

Parecer daPGRaoSupremoécontra possibilidadede
bloqueio nacional do WhatsApp. Processo está na
pauta do Supremo desta semana. ( )

Plenário virtual

OAB encaminhou ofício ao STF pedindo que a Corte
considere como abstenção a ausência de voto no ple-
nário virtual. ( )

Plenário virtual - II

Acerca da nota acima, inexplicavelmente quem não
vota, no STF e no STJ, vota. Segundo as normas que
regem o plenário virtual, quem se abstém con-
sidera-se como acompanhando o relator. Vá, leitor
causídico, explicar isso a seu cliente.

Eleições 2020

Rodrigo Maia anunciou a criação de uma comissão
mista composta de deputados e senadores para de-
bater o adiamento da data das eleições municipais
previstas para outubro, sem a prorrogação dos man-
datos dos atuais prefeitos e vereadores. O grupo deve
propor um texto para ser analisado também pelo
TSE, antes de ir a voto nas duas Casas.



abpi.empauta.com Brasília, 20 de maio de 2020
Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

abpi.empauta.com pg.14

Continuação: MIGALHAS nº 4.855 

Reserva de gênero

TSE decidiu que deve haver 30% de candidatas mu-
lheres nas eleições para os órgãos de direção par-
tidária. Os ministros da Corte Eleitoral entenderam
ser possível a aplicação da regra também para as dis-
putas internas dos partidos. O advogado Rafael
Carneiro (Carneiros Advogados) atuou no caso e ex-
plicaqueadecisão garanteadiversidadenos órgãos. (
)

Troca na Cultura

Regina Duarte deixou nesta manhã o comando da se-
cretaria de Cultura e assumirá a Cinemateca Bra-
sileira em SP, vinculada à pasta. Em vídeo postado
no Twitter, Bolsonaro, para justificar a decisão, afir-
mou que Regina sente falta de sua família. Çei.

Adiamento do Enem

Senado aprovou ontem o adiamento do Enem 2020,
em plenário virtual, por 75 votos a Flávio Bolsonaro.
A matéria segue agora para análise da Câmara . ( )

Uso de máscaras

Câmara aprova projeto que exige o uso de máscaras
em todo o país enquanto durar a pandemia do co-
ronavírus. A proposta segue agora para o Senado. ( )

Acesso a delações premiadas

Ontem, na 2ª turma do STF, foi concedido ao ex-pre-
sidente do Peru Ollanta Humala e a sua esposa, Na-
dine Alarcon, acesso aos acordos de colaboração
firmados entre o MPF e a Odebrecht no âmbito da
operação Lava Jato. Os ministros entenderam que o
acesso ao material deve abranger somente do-
cumentos em que os dois são de fato mencionados,
excluindo-se os atos investigativos e diligências ain-
da em andamento. ( )

Críticas

No caso narrado na migalha anterior, o ministro
Lewandowski ressaltou a universalidade do direito à
ampla defesa e criticou a atuação do MPF no âmbito
da colaboração internacional: "Nosso Ministério Pú-
blico Federal, num passado recente, pecou, porque
esta colaboração entre Ministérios Públicos ao invés
de se dar pelos canais próprios, particularmente pelo
ministério da Justiça, nossa Constituição exige que
haja concordância do Congresso Nacional, isso ao
que consta não foi observado." ( )

Vara de Curitiba

Osministros da2ª turma do STF rejeitaram pedido de
Eduardo Cunha de remessa à Justiça Eleitoral das in-
vestigações relativas ao repasse de vantagens in-
devidas pela Odebrecht. Com isso, foi mantida a
decisão doministroFachin, relator,para queocasofi-
que na 13ª vara Federal de Curitiba/PR. ( )

Acordo de leniência

3ª turma do TRF da 4ª região uniformizou en-
tendimento de que acordo de leniência extingue ação
por ato de improbidade administrativa. O colegiado
reconheceu ainda que a permanência do litígio entre
os colegitimados e as empresas lenientes viola a se-
gurança jurídica. Os advogados Sebastião Botto de
Barros Tojal e Marcelo Augusto Puzone Gonçalves
(Tojal Renault Advogados) atuam no caso. ( )

Ausência de provas

Os ministros da 1ª turma do STF decidiram, por una-
nimidade, absolver condenado por estupro de vul-
nerável devido à ausência de provas. Após voto-vista
do ministro Alexandre de Moraes, o relator, ministro
Marco Aurélio, reajustou o voto deferindo o HC. ( )

Prisão domiciliar

Ministro Gilmar Mendes concedeu prisão domiciliar
a mãe lactante acusada de roubo e homicídio. Para o
ministro, a fundação onde a mulher está internada
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não é o melhor ambiente para ela e a criança durante a
fase de amamentação. ( )

Consignado - Penhora

Épossívelapenhora devalores depositados em conta
referentes a empréstimo consignado, uma vez pre-
servado o mínimo existencial de executado. Decisão
é da 3ª turma do STJ, em julgamento ontem relatado
pelo ministro Ricardo Cueva . ( )

Direito marcário

Mantida decisão do TRF-2 que invalidou registros
dos medicamentos "Doralflex" e "Neodoraflex", por
confusão com a marca registrada "Dorflex". Por
maioria de votos, prevaleceu no julgamento da 3ª tur-
ma do STJ o voto da ministra Nancy Andrighi, ne-
gando provimento ao recurso. O escritório Gusmão
& Labrunie - Propriedade Intelectual representou a
recorrida . ( )

Sobrepartilha

Integra sobrepartilha o precatório de natureza pre-
videnciáriapagoapós divórcio. Ao julgar procedente
pedido deex-esposa,a3ª turma seguiuarelatora Nan-
cy, para quem "o recebimento posterior deste be-
nefício, referente a contribuições ocorridas ao tempo
do vínculo conjugal, deve ser objeto de co-
municação", uma vez que se a aposentadoria do
requerido tivesse sido deferida administrativamente
quando solicitada, estaria na constância do ca-
samento . ( )

Seguro habitacional

Está na pauta da 2ª seção do STJ no próximo dia 27
processo que trata da cobertura do seguro ha-
bitacional do SFH - Sistema Financeiro da Habitação
por sinistros provocados por vícios na construção. O
caso está com vista ao ministro Antonio Carlos após
voto da relatora Nancy Andrighi assegurando a co-
bertura; ministros Salomão, Raul e Sanseverino já

votaram com a relatora. ( )

Compra online - Receptação

Ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, tranca ação
penal contra paciente denunciada por receptação,por
supostamente ter comprado em plataforma de co-
mércio eletrônico um celular furtado. S. Exa. con-
cluiu que "não houve uma indicação precisa de
indícios de autoria". ( )

Novo Apoiador

Sediado em SP, Morais Andrade Leandrin Molina
Advogados tem como missão entregar soluções prá-
ticas e gerir informações jurídicas necessárias ao de-
senvolvimento das empresas. Composto por uma
equipe com qualidades relacionadas à vivência de
mercado, conhecimento científico e rigor acadêmico,
o escritório está sempre atento à dinâmica do Poder
Judiciário, às transformações regulatórias e mer-
cadológicas e às necessidades das empresas e dos
segmentos em que atua. Isso permite compreender
com clareza o cenário complexo e, por vezes, incerto
das demandas jurídicas, regulatórias e econômicas.
Essa compreensão é essencial para mitigar danos e
orientar sobre como evitá-los. e conheça o novo
Apoiador doMigalhas.

Apoiadores

Pandemia na Justiça Feriado bloqueado Com a an-
tecipação de feriados em SP, rodovias de cinco ci-
dades da Baixada Santista foram bloqueadas. O
trânsito será liberado apenas para veículos de emer-
gência ou pessoas que comprovarem a necessidade
de entrar nos municípios.Decisão é do juiz de Direito
Rafael Vieira Patara, da 3ª vara de Itanhaém/SP. ( )
Reabertura de academia Academia de ginástica de
Osasco/SP poderá reabrir. Liminar, em sede de agra-
vo de instrumento, foi deferida pelo desembargador
Ricardo Dip, da 11ª câmara de Direito Público do
TJ/SP. O magistrado considerou o decreto
10.344/20, que inclui academias de esporte entre as
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atividades essenciais. "Estados podem com-
plementar as normas Federais, mas não contrapor-se
a elas" . ( ) Aluguel A juíza de Direito Daniela Nu-
deliman Guiguet Leal, da 2ª vara Cível de Ba-
rueri/SP, concedeu parcialmente antecipação de
tutela de urgência e determinou a suspensão das co-
branças referentes ao pagamento de aluguel e
encargos de locação de uma loja em um shopping de
SP, desde a notificação de rescisão até o julgamento
final do feito. ( )

Nexo causal? A 5ª câmara do TRT da 12ª região re-
conheceu como acidente de trabalho o caso de um ci-
dadão de Joinville/SC que se feriu numa batida de
trânsito logo depois de participar de uma audiência
judicial como testemunha, a pedido de seu em-
pregador. ( ) Primazia da realidade "Verdade dos fa-
tos impera sobre qualquer contrato formal." Sob este
entendimento, a 2ª turma do TRT da 1ª região man-
teve vínculo de trabalho reconhecido em 1º grau,
descartando, entre outros pontos, hipótese de pres-
crição aludida pela empregadora. O escritório
Ribeiro daLuz Advogados representaa reclamante. (
) Licitação - Metrô TCE/SP suspende licitação para
Linha 19-Celestre do Metrô. Decisão é do con-
selheiro Sidney Beraldo, para quem há ocorrência de
possível violação à legalidade e competitividade no
processo. ( ) Webinar Migalhas - Carf Com o fim do
voto de qualidade, Carf passa a favorecer os con-
tribuintes em caso de empate. Para discutir os im-
pactos tributários da nova lei, Migalhas, em parceira
comMachado Associados Advogados e Consultores,
realiza o webinar "Fim do voto de qualidade a favor
da Fazenda Nacional no Âmbito do Carf". ( )

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas
Colunas Porandubas políticas O empresário e con-
sultor Paulo Marinho soltou uma bomba, ao afirmar
que a PF antecipou para Flávio Bolsonaro a operação
que faria para investigar eventuais ilícitos cometidos
por Fabrício Queiroz. Para Gaudêncio Torquato, fica
evidente que a informação tem caráter político e es-

tará no palanque eleitoral do pleito municipal. ( ) De-
cifra$ Para Francisco Petros, estamos diante de
processos que conspiram contra a civilização e já ul-
trapassamos a barreira da crise institucional, muito
embora aescondamos por debaixo do discurso dos lí-
deres políticos. ( ) Meio de campo Em texto para a
coluna de hoje, o conselheiro do Palmeiras Savério
Orlandi analisa os números apresentados pelo clubes
em seus balanços do exercício de 2019. ( )

HotSite especial

Migalhas de peso - Pandemia

Responsabilidade civil

O advogado Bruno Burini, sócio do escritório Tren-
ch Rossi Watanabe, assina artigo sobre a res-
ponsabilidade civil do Estado em tempos de
covid-19. ( )

MP 966/20

Para o advogado Wesley Bento, sócio do escritório
Bento Muniz Advocacia, o que a MP 966 parece pre-
tender é a proteção do agente honesto. ( )

MP 966/20 - II

Sobre a MP 966/20, os advogadosMárcio Cam-
marosano e Márcio Alexandre G. F. Cammarosano
(Cammarosano Advogados Associados) defendem
sua constitucionalidade. ( )

Antecipação de feriados

Alteração dos feriados em São Paulo e as con-
sequências trabalhistas são analisadas por Edson Al-
ves da Silvae Felipe Barrionuevo Miyashita, sócios
do escritório Silva Matos Advogados. ( )

Relações de trabalho

Os advogados Davi Tangerino,Patrícia Lopes Dan-
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nebrock Águedo e Felipe Gubernati Colloca (Davi
Tangerino e Salo de Carvalho Advogados) falam dos
crimes contra a organização do trabalho diante o ce-
nário atual, alertando as empresas sobre limites es-
tabelecidos pela lei. ( )

Mercado imobiliário

Do escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Pe-
tros Advogados, Elisa Junqueira Figueiredo eFa-
biano Oliveira Rodrigues avaliam os impactos da
covid-19 no mercado imobiliário. ( )

"O ano em que a ciência acabou"

O advogado Hugo Gueiros Bernardes Filho, ex-sub-
procurador da República, questiona: "o que é real-
mente verdadeiro, hoje, no campo da ciência?" ( )

Contratos de terceirização

Christianne Stroppa (IBDA - Instituto Brasileiro de
Direito Administrativo) apresenta soluções para os
contratos de terceirização ante a pandemia. ( )

Medicamento off label

Da banca Vilhena Silva Advogados, a advogada Es-
tela do Amaral Alcântara Tolezani explica o que é o
medicamento off label, seu uso no tratamento da co-
vid-19 e a obrigatoriedade de cobertura dos planos de
saúde. ( )

Patentes

Joaquim Eugenio Goulart e Bernardo Marinho Fon-
tes, sócios do escritório Dannemann Siemsen, falam
que a eficiência do INPI continua elevada, apesar da
pandemia. ( )

Migalhas de peso

Bloqueio de aplicativos e criptografa

Na esteira da ADin 5.527 e da ADPF 403, pautadas
para julgamento de hoje no STF, a juíza Federal Isa-
bella Ferrari e o advogado Filipe Medon comentam
as consequências da criptografia imposta às men-
sagens transmitidas por aplicativo, com enfoque na
impossibilidade de interceptação por autoridades pú-
blicas no âmbito de processos criminais. ( )

Contratos de trabalho

Carime Abreu Sader Junior, advogado do escritório
Trigueiro Fontes Advogados, trata da segurança ju-
rídicados contratos de trabalhofirmados com basena
revogada MP 905/20, que instituía o "Contrato de
Trabalho Verde e Amarelo". ( )

Gueltas - Natureza salarial

Os advogados Carla Louzada Marques e João Paulo
Gregório, sócios do Petrarca Advogados, falam so-
bre como mitigar o reconhecimento das gueltas, que
são gratificações ou prêmios pagos com ha-
bitualidade por terceiro aos empregados de uma em-
presa, como verbas de natureza salarial. ( )

Seguro garantia

Da banca Gamborgi, Bruno & Camisão Advogados
Associados, o advogado Guilherme Veiga Chaves
faz comentários acerca de decisão do STF que negou
asubstituiçãodo depósito em dinheiro por seguro ga-
rantia de devedor . ( )

Sobreposições de terras

O advogado Daniel Masello Monteiro, do escritório
MoselloLima Advocacia, fala das alterações pro-
movidas pelo advento da IN 9, que disciplina o re-
querimento, análise e emissão da Declaração de
Reconhecimento de Limites em relação a imóveis
privados . ( )

Tributário
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Em recente decisão, o STF entendeu que é pres-
critível a ação de ressarcimento ao Poder Público ba-
seada em decisões de Tribunais de Contas, quando
inexistente o dolo. Sobre o assunto, veja o que falam
os advogados Fábio de Possídio Egashira, Rodrigo
da Fonseca Chauvet e Ivana Eduarda Dias Aran-
tes(Trigueiro Fontes Advogados). ( )

Previdência Social

Diante do cenário atual e as reformas previdenciárias
promovidas, Alessandra Wanderley (CEPED UER-
J) analisaa lei 13.954/19,voltadaaos militares, eaEC
103/19 . ( )

Penhora online

Os advogados Diogo Midon Pimentel e Carolina Sil-
va de Andrade, da banca SMGA Advogados, as-
sinam artigo sobre os efeitos no indeferimento dos
pedidos de penhora online com base na lei de abuso
de autoridade e na recomendação 63 do CNJ. ( )

Ética e lealdade

Em artigo para aRevista do Advogado, daAASP, em
merecida homenagem ao advogado Walter Ce-
neviva, o professor José Rogério Cruz e Tucci dedica
algumas linhas à ética e à lealdade, que para ele sem-
pre exornaram a personalidade do ilustre ho-
menageado. ( )

Compramos seu precatório!

precatorios.migalhas.com.br

WhatsApp Migalhas

Receba notícias direto no seu celular.

para se cadastrar.

Migalhas mundo

Restrições

Alemanha tem novas regras para vetar ofertas de
aquisição estrangeiras de empresas de saúde. (MI - )

Dieselgate - Acordo

Volkswagen concordou pagar em US$ 9,9 mi para
pôr fim a processo judicial contra o seu presidente e
executivo-chefe, acusados de manipulação no mer-
cado de ações com os testes de emissões frau-
dulentas. (MI - )

Falecimento

Faleceu ontem, aos 99 anos, o ministro Evandro
Gueiros Leite, primeiro presidente do STJ. Ele foi
ministro do extinto TFR - Tribunal Federal de Re-
cursos de 1977 a 1989 e participou ativamente, na
Constituinte de 1988, do processo para a criação do
STJ. Nascido em Canhotinho/PE no dia 7 de no-
vembro de 1920, formou-se na Faculdade de Direito
do Recife e atuou como advogado de 1947 a 1967,
ano em que tomou posse como juiz Federal na seção
Judiciária do Rio de Janeiro. Em 1977, foi nomeado
ministro do TFR, cargo que ocupou até a extinção do
Tribunalna reforma produzida pela Constituinte, que
criou o STJ e os cinco Tribunais Regionais Federais.
( )

Baú migalheiro

Há 37 anos, em 20 de maio de 1983, a equipe do cien-
tista francês Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, na
França, publicou artigo que detalhava pesquisa que
conseguiu isolar o vírus causador da AIDS. O tra-
balho apontavaumretrovírus, quefoibatizado de"ví-
rus associado à linfadenopatia", como a causa da
doença. Na mesma época, médico americano anun-
ciou que a causa da doença era um vírus chamado de
HTLV-III. Pouco depois,descobriu-se queesse vírus
era virtualmente idêntico ao isolado por Montagnier.
( Compartilhe )
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Migalhíssimas

Hoje, às 17h, Édis Milaré, do escritório Milaré Ad-
vogados, participa do webinar "Reflexões am-
bientais em tempo de pandemia". ( ) Em uma série de
lives, o GVM | Guimarães & Vieira de Mello Ad-
vogados fomenta debates cruciais frente ao cenário
de pandemia. Hoje, às 16h, o sócio fundador Leo-
nardo Guimarães recebe o professor, PhD e CEO da
CorpLabs, Fábio Veras, que já acelerou mais de 200
startups, desenvolve projetos de inovação e road-
maps tecnológicos em grandes organizações e pre-
sideo Sindicatoda Indústria deSoftware,Tecnologia
e Negócios Digitais de Minas Gerais. Ele irá expor na
prática como as empresas de tecnologia e inovação
podem encontrar oportunidades no mercado por
meio do Direito Societário, Mercado de Capitais e
Fusões e Aquisições. ( ) Michelle Aguiar, advogada
criminalista do escritório Luchione Advogados, par-
ticipa hoje, às 17h, de live com o professor da UnP
Gabriel Bulhões, especialista em Investigação De-
fensiva, abordando tema de grande relevância para a
comunidade jurídica, "Reflexões sobre a Cri-
minalidade Econômica - Investigação Defensiva em
Tempos de Lava Jato". A transmissão será pelo Ins-
tagram @comissaopenaleconomicoabracrim. Raul
Murad, sócio de Denis Borges Barbosa Advogados,
participa hoje, às 16h, de debate digital sobre "Como
diminuir nossa dependência externa em produtos es-
tratégicos para asaúde?", em evento promovido pelo
IEPS - Instituto de Estudos para Políticasde Saúde da
UFRJ. ( ) Hoje, o sócio da área de Digital de Pires &
Gonçalves - Advogados Associados, Márcio Cha-
ves, convida Tiago Vieira, founder da Vitrine Retail,
startup voltada ao desenvolvimento de plataforma de
gestão de ações de marketing e visual merchandsing,
que ampliou seu ramo de negócios em meio à crise,
para falar sobre tema "Pivotagem: reinventando seu
negócio para superar a crise trazida pela covid-19". (
e use o ID: 789-105-824) A Comissão de Direito da
Concorrência da OAB/MG realiza, amanhã, o epi-
sódio quatro do webinar "Competition Talks: An-
titruste em tempos de covid-19", que contará com a
participação de Paolo Mazzucato, sócio do Rolim,

Viotti & Leite Campos Advogados e presidente da
comissão. O evento terá início às 14h30 e terá como
palestrante Neide Teresinha Malard, professora no
Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), e
Elvino Mendoça, consultor econômico. As ins-
crições podem ser feitas por e-mail. ( ) Giussepp
Mendes, auditor geral do Estado do Pará e advogado
licenciado do escritório Mendes e Mendes Ad-
vocacia & Consultoria, participa do evento "A-
vanços do regime jurídico e o controle das fake
News", dia 22/5, às 19h. ( ) No próximo dia 26, às
16h, Cristiane Matsumoto e Lucas Oliveira, sócia a e
advogado de Pinheiro Neto Advogados, participam
do webinar "Oportunidades Previdenciárias - Ge-
ração de Fluxo de Caixa em Cenário de Pandemia co-
vid-19". O encontro , promovido pela BMS Projetos
& Consultoria, visa esclarecer como as empresas po-
dem se beneficiar de oportunidades previdenciárias
no cenáriodecrise atual.Em debate, temas como are-
dução de riscos previdenciários, incluindo passivos
de contribuições para o INSS e os decorrentes de aci-
dentes do trabalho. ( ) Fabio Medina Osório (Medina
Osório Advogados) participa no dia 28/5, às 10h, da
webconference "A Administração Pública e a CO-
VID-19: ilícitos e paradigmas de atuação" . ( ) Es-
pecialistas do escritório Gaia Silva Gaede
Advogados, Anete Medeiros, Beatriz Tilkian, Flá-
vio Prado, Juliana Lopes e Ludmila Hauer discutem
alguns temas jurídicos surgidos por conta da co-
vid-19 nas seguintes áreas do Direito: Trabalhista,
Tributário, Societário e Contratos. Assista ao we-
binar "Cautelas empresariais nos tempos de
pandemia". ( ) O advogado Ademir Antonio Pereira
Jr., cohead da área de Direito da Concorrência da Ad-
vocacia José Del Chiaro, foi incluído entre os 40 me-
lhores advogados do mundo com menos de 40 anos
pela lista "40 under 40", da Global Competition Re-
view (GCR). ( ) Chalfin, Goldberg, Vainboim
Advogados divulgou informativo sobre "Instrução
CVMnº 625". ( ) Pinheiro, Mourão, Raso eAraújoFi-
lhoAdvogados divulgou o informe "MP927/20eMP
928/20: Prorrogação dos Prazos de Vigência". ( )

Novidade
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A 2ª edição de "Prática Constitucional" é mais um
lançamentoSaraiva Jur. Coordenada por Darlan Bar-
roso e Marco Antonio Araujo Junior, a obra oferece
umroteiro para as principaispeças processuaisdo Di-
reito Constitucional. ( )

Visual Law e Legal Design

O encontro entre Design, Direito e Tecnologia pro-
porciona estratégia, inteligência e eficiência no uso
das regras do sistema jurídico - leis, produtos, ser-
viços e ferramentas. É importante conhecer esses
conceitos porque, certamente, em pouco tempo, eles
estarão sendo relevantes e impactando o seu negócio,
junto com a transformação digital. Por isso, para
amanhã, às 17h, a Fenalaw trouxe o tema "Visual
Law e Legal Design" para ser debatido ao vivo com
grandesespecialistas do setor . (ID: 911 8993 4786). (
)

Justiça restaurativa

Hoje, às 19h, o M133 realiza a live no Instagram "É a
hora da justiça restaurativa?". Participe! ( )

Plano de carreira

Dia 25/5, das 14 às 17h, a Radar - Gestão para Ad-
vogados realizará a 3ª edição do curso "Plano de Car-
reira para Escritórios de Advocacia". Ministrado
pela consultora Danielle Alves, ela tratará das for-
mas para reter os melhores talentos de seu escritório,
mantendo-os satisfeitos, produtivos e alinhados com
a cultura organizacional. ( )

Direito Digital

Quer se tornar um advogado do futuro? Conheça a
pós-graduação online em "Direito Digital", do CE-
PED UERJ. ( )

Direito Concursal

AASP realiza amanhã, 21/5, às 10h, o webinar gra-

tuito "Direito Concursal em evolução: crise e de-
safios". Participam: Adriana Pugliesi, Cássio
Cavalli, Eduardo Foz Mange, Eduardo Secchi Mu-
nhoz, Manoel Justino Bezerra Filho e Marcelo von
Adamek. Inscreva-se! ( )

Reunião de associadas

No dia 26/5, às 19h, o CESArealiza a reunião online
de associadas, que terá como convidado o presidente
do STF, ministro Toffoli. Os mediadores serão Car-
los José Santos da Silva (presidente do CESA) e Isa-
bela Braga Pompilio (presidente da seccional
CESA/DF). ( )

Direito Digital e crimes informáticos

A partir de 10/6, o IBCCRIM - Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais lançará um novo curso a dis-
tância sobre Direito Digital e crimes informáticos.
As inscrições já estão abertas e associados e as-
sociadas ao Instituto têm 25% de desconto no valor
do curso. ( )

Recurso de Revista

A empresa Ricardo Calcini | Cursos e Treinamentos
informa que já está disponível, com acesso imediato
e com visualização por até 30 dias, o curso completo
de 3 horas para todos os profissionais liberais e ad-
vogados trabalhistas brasileiros se prepararem para o
tsunami de recursos de revistas com o retorno da con-
tagemdos prazosprocessuaisneste mêsdemaio. Tra-
ta-se de oportunidade única para que os advogados
conheçam as melhores técnicas e as dicas preciosas
na elaboração e na obtenção de êxito desse apelo no
TST, sobretudo em tempos de julgamentos no sis-
tema virtual e por videoconferência. Informações no
site ( ) , ou por e-mail ( ).

Parcelamento

Com o sistema da Vamos Parcelar, pessoas que pos-
suem débitos vencidos ou a vencer podem parcelar
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em até 12 vezes no cartão de crédito. O parcelamento
pode ser feito totalmente online. Além de multas e o
IPVA, os motoristas podem pagar qualquer boleto,
incluindo fatura de cartão de crédito. ( )

Viva

Sorteio de obra : O ganhador da obra "Curso Básico
de Direito Arbitral - Teoria e Prática" (Juruá - 6ª edi-
ção - 275p.) , de Joaquim de Paiva Muniz, do es-
critório Trench Rossi Watanabe, é Mateus Carvalho
Soeiro, de BH . ( )

Mural Migalhas

Veja abaixo a cidade carente de profissionais:

AM/Careiro

PI/Barreiras do Piauí

PI/Matias Olímpio

PI/Padre Marcos

Cadastre-se como um Correspondente Migalhas. ( )

Fomentadores

para conhecer todos os Fomentadores do Migalhas

Migalhas também é cultura!

Monteiro Lobato | Joaquim Manuel de Macedo | Pa-
dre Antônio Vieira | Luís Roberto Barroso | Joaquim
Nabuco | Paulo Bomfim | Lima Barreto | Olavo Bilac |
Bernardo Guimarães | Camilo Castelo Branco | Aluí-
sio Azevedo | Bastos Tigre | Rui Barbosa | Machado
de Assis |Euclides da Cunha |Eça de Queirós | José de
Alencar

e acesse mais títulos

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA

"Economy Risking Long-Term Scars, Top Officials
Say"

The Washington Post - EUA

"Mnuchin defends push to reopen as Democrats at-
tack"

Le Monde - França

"Dette sociale, dépendance: le projet de lŽexécutif"

Corriere Della Sera - Itália

"Scontro sul fondo europeo"

Le Figaro - França

"Devrons-nous travailler plus pour surmonter la cri-
se?"

Clarín - Argentina

"GBA: al final Provincia habilita más industrias y
evaluará abrir comercios"

El País - Espanha

"Vuelco a las becas: menos requisitos de nota y de
renta"

Público - Portugal

"Salários pagos à gestão do Novo Banco cresceram
75%"

Die Welt - Alemanha

"CO2-Ausstoß geht in der Krise zurück - das hilft
aber wenig"

The Guardian - Inglaterra
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"No 10 retreats as rebellion over schools gathers pa-
ce"

O Estado de S. Paulo - São Paulo

"Mais de mil mortes por dia e 1 a cada 7 novos casos
no mundo"

Folha de S.Paulo - São Paulo

"Pela 1ª vez, país supera mil mortes por Covid-19 em
24h"

O Globo - Rio de Janeiro

"Sem ministro, país passa dos mil mortos diários"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais

"1.179 mortes registradas em 24 horas. E sem mi-
nistro da saúde"

Correio Braziliense - Brasília

"1.179 mortes em 24h"

Zero Hora - Porto Alegre

"Congresso avalia adiar eleições municipais para de-
zembro"

O Povo - Ceará

"Números do coronavírus"
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A eficiência do INPI continua elevada, apesar da
pandemia de Covid-19 

t  

t 

 

Nesses tempos sombrios, em que depositamos todas
as nossas maiores esperanças na ciência e na tec-
nologia, poucoou nada se comenta sobre o papel fun-
damental do órgão governamental responsável pela
análise e eventual concessão da proteção às ino-
vações no Brasil.

Todos os países desenvolvidos que ao longo de dé-
cadas investiram no desenvolvimento do co-
nhecimento e que resultaram em tecnologias - talvez
capazes de solucionar o drama em que nos en-
contramos - têm algo em comum: um departamento
eficiente e célere responsável pela avaliação e
concessão depatentesdeinvenção.No nossopaís,es-
se órgão é o Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial - INPI.

Qualquer um que já tenha requerido proteção por
patente para uma invenção no Brasil sabe que o
INPI enfrenta um antigo problema: o atraso no exa-
me dos pedidos de patentes. Esse atraso, resultado
da falta de investimentos, incentivo à inovação e po-
líticas públicas eficazes, - colocou o exame de
patentes no Brasil entre um dos mais demorados de
todos os países membros da Organização Mundial
do Comércio - OMC.

Para se ter noção desse atraso, 62,7% das 35.688
patentes de invenção concedidas no Brasil entre os
anos de 2015 e 2019 tiveram tempo de exame su-
perior a dez anos. Ou seja, a grande maioria dos pe-
didos depositados no Brasil teve que aguardar mais
de uma década para obter uma decisão final do INPI.
Se esse mesmo pedido fosse depositado nos EUA, na
União Europeia ou no Japão, por exemplo, levaria
dois anos em média para ser decidido.

Esse atraso no exame de patentes sempre acarretou
uma série de problemas para aqueles que desejavam
investir em tecnologia no Brasil, pois tanto o in-
ventor quanto possíveis terceiros interessados em ex-
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plorar o invento não se sentiam confortáveis com um
longo período de incerteza sobre o destino de seu pe-
dido de patente.

Buscando resolver esse problema de décadas, o INPI
passou a investir na contratação e treinamento de no-
vos examinadores, na cooperação com outros es-
critórios de patentes, bem como no desenvolvimento
de novas ferramentas tecnológicas para acelerar o
exame. Com isso, seus indicadores de performance
estão melhorandode forma significativa.Tanto queo
total de decisões de deferimento ou indeferimento
proferidas em 2019 foi aproximadamente 230% su-
perior em relação a 2014 (mais precisamente, de
6.074 decisões em 2014 para 20.332 decisões em
2019).

Além disso, o INPIdesenvolveu o chamadoplano de
combate ao backlog de patentes - implementado em
julho de 2019 - com uma audaciosa meta de reduzir
em 80% o número de pedidos de patentes pendentes
até 2021. Esse plano, já em execução desdeo anopas-
sado, vem reduzindo consideravelmente o atraso no
início do exame dos pedidos de patentes depositados
no Brasil.

Ocorreque,em face danecessidadedeisolamento so-
cial decorrente da pandemia da Covid-19, havia o re-
ceio de que todas essas conquistas recentes do INPI
fossem perdidas, já que, desde março, o INPI passou
a operar 100% em regime de teletrabalho.

No entanto, nesse primeiro mês o INPI felizmente
conseguiu manter seu alto desempenho no exame de
pedidos de patente, conforme apontam os números
mais recentes.

Em março de 2020, o INPI proferiu 2.804 decisões
de mérito, isto é, decisões que deferiram ou in-

deferiram pedidos de patente. Este número é pra-
ticamente o dobro do número de decisões de mérito
proferidas pelo INPI em março de 2019 (que foi
1.407) eé65% maior queamédiamensal de1.694 de-
cisões de deferimento ou indeferimento do ano pas-
sado. Ainda, a quantidade de decisões de mérito
proferidas em março deste ano é a mais alta desde ja-
neiro de 2019.

No referido mês, o INPI emitiu 1.701 pareceres in-
termediários de mérito (ou seja, parecer desfavorável
ou parecer de exigência) em pedidos de patente. Este
número é cerca de 23% superior ao número de pa-
receres de mérito emitidos pelo INPI em março de
2019 (que foi de 1.263) e está quase 35% da média
mensal de 1.377 pareces do ano passado.

No que tange ao plano de combate ao backlog de pa-
tentes, o INPI continua a intensamente emitir pa-
receres de exigência preliminar. Em março deste
ano, foram emitidos 7.836 pareceres de exigência
preliminar, correspondendo a um aumento de 16%
em relação à média mensal de pareceres de exigência
preliminar emitidos em 2019.

Essa tendência parece continuar em abril. Com base
nas duas primeiras publicações da Revista da Pro-
priedade Industrial ocorridas nos dias 7 e 14 deste
mês, foram proferidas 1.245 decisões demérito, emi-
tidos 800 pareceres intermediários de mérito e 2.937
pareceres de exigência preliminar.

Em suma,o INPI,apesar de todos os transtornoscau-
sados pela pandemia da Covid-19, segue com alta
produtividade e, portanto, a arrojada meta de reduzir
em 80% o número de pedidos de patentes pendentes
até 2021 ainda parece ser viável.

Todo esse esforço para acabar com o atraso no exame
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dos pedidosdepatentes podecriar uma atmosfera fa-
vorável para investimentos em tecnologia no Brasil
e, quem sabe, colocar o país em uma posição de van-
guarda caso outras situações desafiadoras como a
presente tenham que ser enfrentadas.

____________

*Joaquim Eugenio Goularé sócio do escritório Dan-
nemann Siemsen.

*Bernardo MarinhoFontes ésóciodo escritórioDan-
nemann Siemsen.
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