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Senado votará projeto para destravar compra de
vacinas da Pfizer e Janssen 

BRASÍLIA - Após meses de negativas do presidente
Jair Bolsonaro à compra de vacinas contra covid-19
que exigem cláusulas "abusivas", na leitura do go-
verno federal, como da Pfizer e Janssen, o Senado as-
sumiu a discussão com os laboratórios e deve votar
mudanças na legislação para destravar esses con-
tratos.

O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, reuniu-se
nesta segunda-feira, 22, com representantes das duas
empresas. Após a reunião, o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) disse que será elaborado e votado
um projeto de lei para destravar essas compras. Pa-
checo também deve sugerir mudanças ao parecer da
Câmara sobre a MP 1026/2021, para inserir artigo
que facilitaria as compras.

Desde meados de 2020, o governo negocia a compra
desses imunizantes, mas trava principalmente na co-
brança das farmacêuticas de que a União assuma ris-
cos e custos de efeitos colaterais dos produtos. Como
revelou o Estadão, um artigo para destravar jus-
tamente essas compras chegou a ser sugerido pelo
Ministério da Saúde em discussões para elaboração
da MP 1.026/2021, mas foi excluído da versão final
do texto, publicada em janeiro.

O presidente do Senado deve ainda se reunir com o
ministro Eduardo Pazuello nesta tarde para tratar das
vacinas. Pressionado, o Ministério da Saúde di-
vulgounota do domingo, 21, afirmandoquepediu "o-

rientação" à Casa Civil sobre os contratos com a
Pfizer e Janssen.

Durante a reunião com senadores, um representante
da Pfizer disse que só Brasil, Argentina e Venezuela
negaram acordo com o laboratório por rejeitarem
exigências feitas pelo laboratório.

Pacheco deve sugerir que a Câmara acrescente no pa-
recer sobre aMP1.026/21umartigo com amesma re-
dação que foi excluída pelo governo da versão final
da medida. O relator da Câmara, Pedro Westphalen
(PP-RS), porém, já recusou uma emenda em seu pa-
recer com este conteúdo, afirmando que a mudança
poderia criar aumento de despesa, pois a União ar-
caria com condenações por efeitos colaterais da va-
cina.

O Senado também deve votar um projeto para criar,
entre outros pontos, uma espécie de tribunal de
arbitragem para discutir eventuais ques-
tionamentos sobre efeitos colaterais das vacinas. A
ideia é tentar resolver na esfera administrativa esses
processos e evitar a judicialização. O projeto seria
um complemento à emenda sugerida na MP.

A resistência do governo à compra da vacina da Pfi-
zer foi tornada pública por Bolsonaro e pelo ministro
Pazuello. Em nota de 23 de janeiro, a Saúde disse que
comprar esta vacina seria uma conquista de "marke-
ting, branding e growth" para a Pfizer, mas causaria
"frustração em todos os brasileiros", porque a oferta
de doses seria pequena - o laboratório chegou a ofe-
recer 70 milhões de vacinas, com entrega a partir de
dezembro de 2020 -. Já Bolsonaro, no fim do ano pas-
sado, ironizou as condições impostas pelo la-
boratório. "Lá no contrato da Pfizer está bem claro:
'Não nos responsabilizamos por qualquer efeito co-
lateral. Se você virar umjacaré, éproblemadevocê'",
disse o mandatário.
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Continuação: Senado votará projeto para destravar compra de vacinas da Pfizer e Janssen 

A reunião desta segunda-feira também foi acom-
panhada pelo Sindusfarma e a Interfarma, que re-
presenta os principais laboratórios nacionais e
multinacionais que atuam no País. Presidente do Sin-
dusfarma, Nelson Mussolini disse que "ficou claro"
na reunião que Pfizer e Janssen não estão impondo
cláusulas ao Brasil diferentes daquelas exigidas no

resto do mundo. "Empresas transnacionais que ne-
gociam com vários países precisam padronizar con-
tratos para evitar riscos futuros", disse.ém:

Venezuela: os trabalhadores da saúde com salários
de US$ 4 por mês e sem equipamentos de proteção
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Após bloqueio, Facebook e Austrália chegam a
acordo para restaurar páginas de notícias 

Dado Ruvic/Reuters

O Facebook informou que restaurará as notícias na
Austrália nos próximos dias.

O Facebook concordou em restaurar as páginas de
notícias depois de anunciar que havia chegado a uma
decisão favorável com o governo australiano na noi-
te de segunda-feira, 22.

O acordo, que veio após negociações de 11 horas e
reação contra a empresa, permitiria ao Facebook pu-
blicar notícias sem ter que passar por um processo de
"arbitragem governamental", disse o vi-
ce-presidente da gigante de tecnologia, Campbell
Brown, em um comunicado.

Brown informou que a empresa restaurará as notícias
na Austrália nos próximos dias. Depois de mais dis-
cussões com o governo australiano, chegamos a um
acordo que nos permitirá apoiar as editoras que es-
colhermos, incluindo editoras pequenas e locais, dis-
se.

Ele acrescentou que "no futuro, o governo esclareceu
que manteremos a capacidade de decidir se as no-
tícias aparecerão no Facebook para que não fi-
quemos automaticamente sujeitos a uma negociação
forçada".

Entenda o caso

O compartilhamento de notícias na plataforma
estava bloqueado para usuários epáginas darede so-
cial na Austrália desde o último dia 17. Embora a de-
cisão afetasse apenas o país da Oceania, páginas de
outras partes do mundo não poderiam alcançar essa
audiência.

A decisão ocorreu após a aprovação de um projeto de
lei na Câmara dos Deputados australiana que prevê
que as gigantes de tecnologia paguem a empresas de
mídia pelo uso de notícias em suas plataformas.

"A lei propostanãocompreende arelação entre anos-
sa plataforma e os publishers que a usam para com-
partilhar conteúdos noticiosos", escreveu William
Easton, diretor do Facebook naNova Zelândia eAus-
trália, no blog oficial da rede social. "O projeto nos
deixou com uma difícil escolha: tentar cooperar com
uma lei que ignora as realidades desta relação ou pa-
rar de permitir conteúdos noticiosos na Austrália.
Com muito pesar, escolhemos esta última opção."
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Continuação: Após bloqueio, Facebook e Austrália chegam a acordo para restaurar páginas de notícias 

O Facebook disse que o projeto de lei penaliza as em-
presas americanas de tecnologia por conteúdos que
não foram tirados, já que os próprios usuários e pá-
ginas escolhem de livre arbítrio postar essas notícias
na plataforma.
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Associação de farmacêuticas diz que mundo
ocidental aceitou condições por vacinas e que Brasil

deveria fazer o mesmo 
PAINEL

Elizabeth Carvalhaes, da Interfarma, afirma que so-
mente Venezuela e Argentina discordaram de cláu-
sulas do contrato

A presidente da Associação da Indústria Far-
macêutica de Pesquisa (Interfarma), que representa
os laboratórios das vacinas Pfizer e Janssen, afirma
que o Brasil deveria, como todo o mundo ocidental,

aceitar as condições das empresas para adquirir imu-
nizantes.

Segundo Elizabeth Carvalhaes, que participou de
reunião com Rodrigo Pacheco (DEM-MG) nesta se-
gunda (22), só Brasil, Venezuela e Argentina não to-
param ainda.
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Edital Gaúcho de Inovação para indústria aprova 34
ideias 

O Edital Gaúcho de Inovação para a indústria teve 34
ideias aprovadas para desenvolvimento no primeiro
ciclo, de um total de 55 inscritas.

As ideias passam a ser desenvolvidas como projetos
nas áreas de atuação dos institutos do Senai (Me-
talmecânica, Polímeros, Mecatrônica, Madeira e
Mobiliário, Petróleo, Gás e Energia, Couro e Meio
Ambiente, Calçados e Logística Industrial e Ali-
mentos e Bebidas), do Centro de Inovação Sesi em
Fatores Psicossociais ou em linha de projeto trans-
versal Sesi e Senai.

O edital busca promover a cultura da inovação e au-
mentar a competitividade da indústria gaúcha. Para
isso, vai disponibilizar recursos para projetos entre
R$ 200 mil eR$ 600 mil. Promovida pelo Sesi, Senai,
e IEL e Sebrae, a iniciativa conta com apoio da Fier-
gs, Fapergs, INPIeSecretaria de Inovação, Ciência e
Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul.

Além dos recursos financeiros, o projeto aprovado
tem acesso ao know how das instituições para o de-
senvolvimento da ideia e utilização dos centros de
pesquisa, desenvolvimento e inovação do Senai e do
Sesi. Além disso, poderá participar de ação com-

plementar do Sebrae com foco em em-
preendedorismo, modelagem de negócio e
divulgação do produto, e do IEL, com foco na gestão
da inovação e liderança da empresa.

Podem participar indústrias grandes, médias, pe-
quenas, micros ou startup contribuintes de Sesi e Se-
nai, com CNPJ registrado no Rio Grande do Sul. As
empresas não podem estar inadimplentes com al-
guma das instituições ou com o Sebrae e nem ter
débitos fiscais. Também não é permitida a par-
ticipação de dirigentes com vínculo profissional com
algum dos entes do edital.
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MIGALHAS nº 5.044 
Registro

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

unico

(Clique aqui)

"Há sempre coisasavirem, já queo tempo éuma con-
tinuidade."

Monteiro Lobato

Lei de licitações

Aprovado em dezembro pelo Senado, o PL 4.253/20,
que altera a lei de licitações (8.666/93), não foi para
sanção presidencial. A matéria ainda está em fase de
redaçãofinal, sob responsabilidade daSecretaria Ge-
ral da Mesa. (Clique aqui)

Trâmites

Comose sabe,após umprojeto de lei ser enviado para
sanção, o presidente da República tem 15 dias para
validá-lo. Caso o presidente não sancione o projeto
nesse período, este será tido como sancionado ta-
citamente. Ocorrendo essa hipótese, o projeto é pro-
mulgado pelo presidente da República ou pelo
presidente do Senado.

Evento - Novo sistema de falências brasileiro

No dia 18 demarço, Migalhas realiza o seminárioon-
line "O novo sistema de falências brasileiro", coor-
denado pelo juiz Daniel Carnio. Na palestra magna
de abertura teremos a ilustre presença do ministro Ri-
cardo Villas Bôas Cueva. Imperdível! Inscreva-se
já. (Clique aqui)

Direito de passagem

Na tarde de ontem, o plenário do STF validou a proi-
bição decobrar das concessionárias deserviçosde te-
lefonia e TV a cabo pelo uso de vias públicas para
instalação de infraestrutura e redes de te-
lecomunicações, prevista na lei 13.116/15, a
chamada lei geral de antenas. O resultado do jul-
gamento viabiliza a instalação de infraestruturas para
a instalação da frequência 5G de internet. (Clique
aqui)

ISS - Software

Éo ISS,enãoo ICMS,o tributo quedeve incidirno li-
cenciamento e na cessão de direito do uso de sof-
tware. Assim decidiu o plenário do STF. Na próxima
semana, os ministros decidirão se modulam, ou não,
os efeitos da decisão. (Clique aqui)

Armas

Mais três ações foram ajuizadas no STF contra os de-
cretos presidenciais que flexibilizam as regras para
aquisição e porte de armas de fogo. Os autores são:
Rede Sustentabilidade, PT e PSOL. (Clique aqui)

Sobrou pra Câmara

O juizAirtonVieira, auxiliar doministrodoSTF Ale-
xandre de Moraes, manteve a prisão do deputado Fe-
deral Daniel Silveira. A decisão foi tomada em
audiência de custódia realizada na tarde de ontem. O
magistrado determinou, ainda, a transferência do de-
putado para o Batalhão Especial Profissional da Po-
lícia Militardo RJ, por ser mais bem estruturado para
a manutenção da custódia cautelar do parlamentar.
(Clique aqui)

Direto do plenário

A Câmara dos Deputados realizará hoje, às 17h, ses-
são deliberativa para apreciar a medida cautelar do
STF contra o deputado Daniel Silveira, que está pre-
so desde terça-feira.
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Continuação: MIGALHAS nº 5.044 

Quebra de decoro

Mesa Diretora daCâmarados Deputadosdetermina a
imediata reativação do Conselho de Ética e re-
presenta contra o deputado Daniel Silveira junto ao
conselho, por quebra de decoro. (Clique aqui)

Quem fala o que quer...

Ex-deputado Roberto Jefferson foi condenado a in-
denizar o ministro Alexandre de Moraes em R$ 50
mil e sua esposa em R$ 10 mil. O político insinuou
que Moraes possui relação com o PCC e utilizaria o
seu cargo para influencer acondução deprocessos da
esposa, que é advogada. (Clique aqui)

Competência

Por maioria, o STF declarou a inconstitucionalidade
dalei4.632/11,doDF,naparte quedispõesobre asus-
pensãodo fornecimento deserviçospúblicos deener-
gia elétrica, telefonia fixa e móvel e internet por falta
de pagamento. Prevaleceu o entendimento de que é
da União a competência para legislar sobre a matéria.
(Clique aqui)

Adicional noturno

TST afasta condenação em ação coletiva movida por
sindicatoeempresa nãopagará adicional noturnoma-
jorado sobre horas trabalhadas após às 5h. A banca
Cerdeira Rocha Vendite e Barbosa Advogados e
Consultores Legais patrocina a causa. (Clique aqui)

Comissão

A 3ª turma do TST negou provimento ao recurso da
Magazine Luiza contra a condenação ao pagamento,
a uma vendedora, das diferenças relativas ao estorno
de comissões em consequência de inadimplência ou
desistência do comprador. (Clique aqui)

Prerrogativas da advocacia

Advogados de SC continuam proibidos de portar ob-
jetos eletrônicos dentro das unidades prisionais. As-
simdecidiua3ª turma do TRF da4ª região. De acordo
com a relatora, desembargadora Vânia Hack de Al-
meida, a restrição não viola qualquer prerrogativa do
advogado que resulte embaraço ou dificuldade ao
exercício profissional da advocacia. (Clique aqui)

Representação

Assinatura escaneada em petição inicial não tem va-
lor jurídico por se tratar de uma mera inserção no do-
cumento. Devido ao fato, a 1ª turma do TRT da 18ª
região não analisou o mérito dos recursos de três exe-
cutados em um processo trabalhista. (Clique aqui)

Voz e violão

Um bar e pousada da praia do Rosa, em Imbituba/SC,
foi proibido de realizar baladas e shows após ser de-
nunciado por provocar aglomerações e descumprir
medidas sanitárias de prevenção à covid-19. O de-
sembargador Luiz Fernando Boller, mo-
nocraticamente, manteve a decisão que liberou
apenas som acústico de voz e violão, com limite de
público. (Clique aqui)

Nem sabia

O desembargador Juscelino Batista, da 8ª câmara de
Direito Criminal do TJ/SP, concedeu liberdade a
uma mulher que não atendeu ao chamamento judicial
por não ter tido ciência da demanda. O magistrado
considerou que a mulher é ré primária e possuiu en-
dereço fixo. (Clique aqui)

Danos morais

O humorista Léo Lins e uma casa de shows terão de
indenizar uma mulher transgênero que teve seu no-
me e sua imagem usada indevidamente para divulgar
show.A juízadeDireito Mariana Sperb, da1ªvara Cí-
vel de Jacareí/SP, fixou o pagamento em R$ 15 mil.
(Clique aqui)
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Execução

É indispensável que o garantidor hipotecário figure
como executado para que a penhora recaia sobre o
bem dado em garantia. Assim entendeu o ministro
Marco Aurélio Bellizze, ao dar provimento ao re-
curso de uma empresa para que o terceiro, que pres-
tou a garantia real, permaneça no polo passivo da
execução. O escritório Advocacia Fontes Ad-
vogados Associados S/S atua no caso. (Clique aqui)

Arbitragem

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá lançou regulamento para
disputas de até R$ 3 milhões. O regulamento de "Ar-
bitragem Expedita" tem por objetivo trazer maior
agilidade à resolução do conflito ao prever que a du-
ração do procedimento não deverá exceder o período
de10 mesesentre aassinatura do termo dearbitragem
e o início do prazo para a prolação da sentença final.
Confira o regulamento. (Clique aqui)

Migalhas dos leitores - Arbitragem

"Alguns milhares de procedimentos arbitrais num
universo de milhões de processos judiciais. Um qua-
dro que reflete a ignorância geral que ainda paira so-
bre o tema, infelizmente, e especialmente lamentável
esse retrato, quando não se vê a arbitragem presente
nas relações trabalhistas e comerciais das micro e pe-
quenas empresas brasileiras." Rinaldo Araújo

Semanário migalheiro

Confira as matérias mais lidas desta semana em Mi-
galhas:

Bandpagará R$ 1,7 mi aex-integrantes do Pânico em
acordo trabalhista. (Clique aqui)

Banco indenizará aposentado que não contratou con-
signado e foi cobrado. (Clique aqui)

Banco deve converter contrato de cartão para em-
préstimo consignado. (Clique aqui)

Alexandre de Moraes manda prender deputado Fe-
deral Daniel Silveira. (Clique aqui)

Dona de pitbull é condenada por ataque a animal de
estimação alheio. (Clique aqui)

Migalhas

O lugar para ver e ser visto é aqui!

Colunas

Migalhas de Proteção de Dados

Adalberto Simão FilhoeJanaina deSouzaCunhaRo-
drigues fazem uma análise das possíveis estratégias
em matéria de proteção de dados pessoais e criam um
paralelo entre o jogo de xadrez e o sistema de com-
pliance a partir da LGPD, baseando na série "Gam-
bito da Rainha". (Clique aqui)

Jurisprudência do CPC

Uma das novidades do CPC/15 em termos de ho-
norários foi a majoração da verba conforme o exer-
cício das instâncias recursais, assunto abordado pela
professora Mirna Cianci e bem ilustrado na ju-
risprudência. (Clique aqui)

Migalha Trabalhista

A advogada Regiane Aurélia Bonin de Moraes trata
das inovações danovalei derecuperação judicial efa-
lênciaseaborda as principaisalterações na legislação
em relação aos créditos trabalhistas. (Clique aqui)

Investimentos financeiros

Conheça os pontos principais sobre criptomoedas
com o BTG Pactual digital e comece a investir na
moeda do futuro. (Clique aqui)
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Marketing Jurídico

Um leitor questiona: como podemos ter o termo "so-
ciedade individual"? Para o consultor Alexandre
Motta, tal nominação dicotômica é uma das loucuras
que só acontecem dentro do âmbito jurídico. (Clique
aqui)

Eventos online - A hora é agora!

"Questões Atuais de Direito Penal e Processual Pe-
nal", dia 23/2, das 9 às 12h30. (Clique aqui)

"Pontos polêmicos dos 5 anos de vigência do CP-
C/15", dia 5/3, das 9 às 12h. (Clique aqui)

"O novo sistema de falências brasileiro", dia 18/3,
das 9 às 12h30. (Clique aqui)

Autor Vip Migalhas

Se já era bom ser migalheiro, agora ficou ainda me-
lhor. Você já conhece a seção Autor Vip Migalhas?
Agora você pode ter seu perfil deautor em posição de
destaque no maior portal jurídicodo país.Clique aqui
e confira mais detalhes.

Migalhas de peso

Vacina - Covid-19

A advogada Carla Beatriz Assumpção, do escritório
MoselloLima Advocacia, traz para debate uma dis-
cussão em alta: O empregador poderá exigir que o
trabalhador seja vacinadocontra acovid-19? Confira
como entende a autora. (Clique aqui)

Bem de família e fiança locatícia

Afinal, o bem de família do fiador em locação é pas-
sível de penhora, ou não? O advogado Leandro Mar-
tins, da banca Mansani e Martins Sociedade de
Advogados, destaca que decisões contraditórias
afrontam o princípio da segurança jurídica e causam

instabilidade no mercado locatício. (Clique aqui)

Imobiliário

Foi publicado o decreto-lei 14/21, de 12 de fevereiro,
que altera o regime jurídico das autorizações de re-
sidênciapara investimento (ARI). OsadvogadosFer-
nandoSenise,Alexandre Capoletti eMiguel Kramer,
da banca Brasil Salomão e Matthes Advocacia, ex-
plicam melhor. (Clique aqui)

Reforma administrativa

Em relação à reforma administrativa, mesmo que o
governo Federal tenha falado que as mudanças pro-
postas não devem impactar quem é servidor público,
podem existir alterações até a aprovação final do
Congresso Nacional. Assim ressalta o advogado Ag-
naldo Bastos, da banca Agnaldo Bastos Advocacia
Especializada. (Clique aqui)

Símbolos brasileiros

O Calçadão de Copacabana ganhou as páginas dos
principais jornais do mundo ao se tornar estampa de
peças femininas no desfile da Chanel®. Larissa Nu-
nes Pietoso, advogada de Kasznar Leonardos | Pro-
priedade Intelectual, explica o uso dos símbolos
nacionais em artigo inédito. (Clique aqui)

Novo Fomentador

Migalhas vem contando com o apoio de institutos,
editoras, faculdades, associações e empresas de
eventos para trazer sempre vantagens aos leitores.
São os Fomentadores do Direito brasileiro. Temos o
privilégio de anunciar que Migalhas conta a partir de
hoje com a participação de mais um Fomentador do
Direito:

unico

A unico desenvolve soluções inovadoras para a cria-
ção e proteção da identidade digital dos brasileiros.
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São elas: reconhecimento facial para autenticação de
identidades, assinatura eletrônica e admissão digital.
Primeira IDTech brasileira, que simplifica e acelera
o processo de identificação digital entre pessoas e
empresas, está presente nos maiores bancos, va-
rejistas, fintechs, e-commerces e indústrias do Bra-
sil. Para a unico, cada indivíduo é um só e isso basta
para abrir possibilidades. Clique aqui econheçao no-
vo Fomentador de Migalhas.

Homenagem - Paulo Bonavides

No dia 1º demarço, apartir das 9h, o CFOAB eaESA
- Escola Superior de Advocacia promoverão um
evento virtual em homenagem ao constitucionalista
Paulo Bonavides, que faleceu em outubro, aos 95
anos. O evento "Jurisdição Constitucional, Her-
menêutica e Democracia - Homenagem ao cons-
titucionalista Paulo Bonavides" será transmitido ao
vivo pelo canal da OAB no YouTube e não será ne-
cessário fazer inscrição. Diversos ministros já
confirmaram presença. (Clique aqui)

Maratona de Vagas

SaiaTV eentra o computador.No lugar dasérie, uma
oportunidade no mundo do trabalho. Esse é o convite
do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE,
que irá promover a primeira "Maratona de Vagas" do
Brasil. Entre os dias 22 e 26/2, a entidade tem como
objetivo preencher mais de 12 mil vagas de estágio e
aprendizagem no Brasil. Os jovens e adolescentes
que estão em busca de uma oportunidade no mundo
do trabalho podem conferir as vagas no site. (Clique
aqui)

Mercado de Trabalho

Visite agora mesmo a seção Mercado de Trabalho e
confira as vagas oferecidas. (Clique aqui)

Baú migalheiro

Em 19 de fevereiro de 1954, há 67 anos, nasceu, em

Belém/PA, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza
Vieira de Oliveira, ídolo do futebol brasileiro e mé-
dico, que ficou conhecido apenas como Sócrates,
Doutor ou Magrão. Sócrates é considerado um dos
melhores jogadores do Brasil e, segundo a FIFA, um
dos melhores do mundo. Pelos clubes que defendeu,
tornou-se ídolo no Corinthians. Sócrates também mi-
litava politicamente, particularmente nos anos 80,
quando liderou movimento pela democratização do
futebol e participou do movimento pelas Diretas Já!
Aos 17 anos, começou atuando no Botafogo, de Ri-
beirão Preto/SP. Sem abandonar os estudos ou o fu-
tebol, terminou o curso de Medicina em 1977. Em
2011, foi internado por causa de uma hemorragia di-
gestiva alta, oportunidade que admitiu ter problemas
com álcool. No dia de sua morte, o seu time do co-
ração, o Corinthians, conquistou o pentacampeonato
brasileiro de futebol. (Compartilhe)

Sorteio

Que brasileiro gosta de futebol, não é novidade. E pa-
ra os amantes do esporte, Migalhas sorteia hoje o liv-
ro "1970 - o Brasil é Tri" (Letras do Pensamento -
185p.), do jornalista Thiago Uberreich. Na obra, a
campanha que eternizou a seleção brasileira e mos-
trou para o mundo que o "futebol arte" poderia pre-
valecer sobre o "futebol força". Concorra! (Clique
aqui)

Novidades

Veja os assuntos mais repercutidos no blog da Edi-
tora Mizuno. Vale a pena conferir! (Clique aqui)

"Litigation 4.0", obra coordenada por Bruno Fei-
gelson, Daniel Becker e Marco Antonio Rodrigues, é
um guia para entender o estado da arte da interseção
entre tecnologia e resolução deconflitos em ummun-
do pandêmico e pós-pandêmico. Mais um lan-
çamento Thomson Reuters - Revista dos Tribunais.
(Clique aqui)

Migalhíssimas
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Marcos Perez, sócio do Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques SociedadedeAdvogados, seráum
dos debatedores do webinar "As perspectivas da po-
lítica e da economia para o setor de Infraestrutura",
promovido pela Comissão de Infraestrutura da
OAB/SP dia 22/2, às 19h. (Clique aqui)

Camila Mendes Vianna Cardoso, sócia do Kincaid |
Mendes Vianna Advogados Associados, será mo-
deradora do evento "A arbitragem nas relações Bra-
sil-China", que acontece no dia 25/2, às 15h30,
promovido pela Coordenação de relações Brasil e
China da OAB/RJ. (Clique aqui)

O 20º episódio do "DNA BMA",do escritórioBMA-
Barbosa, Müssnich, Aragão, fala sobre "Aspectos
fiscais das alterações da Lei de RJ e Falências" com o
sócio da área de Direito Tributário Luis Henrique
Costa. A apresentação fica por conta dos advogados
da banca Giovani Menicucci e Rafaela Canito. (Cli-
que aqui)

Rodrigo Faucz foi admitido para atuar perante o Tri-
bunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. É o
terceiro brasileiro na lista de advogados habilitados.
Com a admissão chancelada pelo TPI, o nome de
Faucz ebiografiapassa aconstar em uma lista restrita
que é entregue aos acusados (List of Lead Counsel).
Também pode apresentar petições e representações
perante a Corte.

Data Protection Officer

A FGV Direito Rio encerra as inscrições para o curso
"Data Protection Officer - Proteção de Dados e Pri-
vacidade" dia 21/2, com início das aulas previsto pa-
ra o dia 22. O curso tem como objetivo facilitar a
compreensão da lógica da proteção de dados no Bra-
sil e no mundo, examinar a dinâmica da legislação
aplicável e desenvolver habilidades práticas para sua
implementação,algo necessário com aentradaem vi-
gor da lei no Brasil, no iníciodeste ano. (Clique aqui)

Habilidades negociais na crise

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade In-
telectual promove, dia 23/2, às 17h, o webinar "Ha-
bilidades negociais do advogado em cenários de
crise: brain storming e ferramentas". Os palestrantes
são Cláudia Grosman, diretora da Câmara de Me-
diação do Centro de Soluções de Disputas da ABPI
(CSD-ABPI), Nathalia Mazzonetto, mediadora do
CSD-ABPI, Rodrigo Azevedo, diretor-adjunto do
CSD-ABPI, e Manoel J. Pereira dos Santos, pre-
sidente do CSD-ABPI. O evento é gratuito. (Clique
aqui)

Compliance

No dia 25/2, às 10h, a Thomson Reuters Brasil rea-
liza o webinar online e gratuito "Compliance e Se-
gurança da Informação nos Escritórios de
Advocacia". Inscreva-se! (Clique aqui)

Transação tributária

O IBATT- Instituto BrasileirodeArbitragemeTran-
sação Tributárias realizará, dia 25/2, às 17h, mais um
"deIBATTe". Desta vez o tema será "Transação Tri-
butária nos Estados e Municípios" e contará com a
presença dos professores PauloCesarConrado(FGV
Direito SP e IBET) e Onofre Alves Batista Júnior
(UFMG), e de André Fernandes (Comitê de Tran-
sação Tributária e Negócio Jurídico Processual do
IBATT). As inscrições podem ser feitas no site. (Cli-
que aqui)

Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Um dos assuntos mais relevantes da atualidade está
no entendimento e ações do profissional corporativo
em relação ao PLDFT. A LEPHS oferece as fer-
ramentas para poder entender as novidades das cir-
culares, bem como conceitos básicos e sanções
relacionadas a prevenção à lavagem de dinheiro e fi-
nanciamento do terrorismo. Ministrado pelo
professor André Castro Carvalho, o conteúdo traz
um panorama completo. Matricule-se! (Clique aqui)
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Gestão de escritório de advocacia

Dias 23 e 24/2, das 19 às 21h30, acontece a 5ª edição
do "Curso de Gestão de Escritório de Advocacia",
realizado pela Radar - Gestão para Advogados e mi-
nistrado por Samantha Albini. O curso já capacitou
mais de 2.000 advogados. Profissionalize sua gestão,
desde a estratégia, passando pelas principais fer-
ramentas de gestão que lhe trarão muito mais pro-
dutividade, qualidade, agilidade e lucratividade.
(Clique aqui)

STF - Visão de futuro

Nos dias 1º e 2/3, a AASP realiza o webinar online e
gratuito "Supremo Tribunal Federal 4.0: Uma Visão
de Futuro". (Clique aqui)

Rádio ILNews

No último mês, a ILNews, a web rádio do Instituto
Ludovico, sediada em Goiânia, tornou-se parceira da
Rádio CâmaraFM,96,9 MHz, deBrasília.A partir de
agora o ouvinte da rádio ILNews, que possui fi-
nalidade de levar educação jurídica, cultura, ci-
dadania, informação e prestação de serviço, no ar 24
horas, tem alcance ilimitado e pode ser sintonizada
através do site ou pelo aplicativo Android no Google
Play Store, buscando pela palavra ILNEWS, terá
acesso a muito mais informação, serviço e cultura e
poderá contar com diversas novidades em sua pro-
gramação. (Clique aqui)

Como fazer para ter meu recurso provido pelos Tri-
bunais

Tão importante quanto o conteúdo, o recurso ne-
cessita ser elaborado de forma impactante pelo ad-
vogado para chamar a atenção do Colegiado. Em
geral, a parte técnica é inerente aos advogados, mas a
apresentação de sucesso, pautada na própria estética
do apelo até o uso do "Visual Law", isso sim trará re-
sultados positivos. Sobre o assunto, confira vídeo ex-
plicativo do professor Ricardo Calcini (Ricardo
Calcini | Cursos e Treinamentos). (Clique aqui)

Viva

Sorteio de obra: Ivonauton Carlos Rodrigues, de São
José dos Campos/SP, ganhou o livro "O Espelho In-
fiel - Uma História Humana da Arte e do Direito"
(Nova Fronteira - 359p.), de José Roberto de Castro
Neves. (Clique aqui)
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