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Família de Kobe quer patentear a marca "Mamba e
Mambacita" para usar em roupas e sapatos 

A família de Kobe Bryant está tentando patentear a
marcade"Mamba eMambacita" para usar em roupas
e sapatos. Um advogado da Kobe Bryant LLC pro-
tocolou um pedido no Escritório de Patentes e
Marcas dos Estados Unidos, no dia 10 de março de
2021. Além de calçados, camisas, saias, calças, shor-
ts, calças, meias, vestidos, jaquetas e moletons, o so-
licitação também registra roupas de ginástica, como
faixas e braçadeiras.

Há rumores, no entanto, de que a família Bryant não
tem a intenção de vender os produtos e que o objetivo
é bloquear as marcas registradas para impedir qual-
quer outra pessoa de usá-las. Tom Brady fez o mes-
mo quando se inscreveu para patentear "Tom
Terrific".

1 de 1&#13;Kobe Bryant com a esposa Vanessa e as
filhos e um aparição nos Lakers - Foto: Divulgação /
Lakers

Kobe Bryant com a esposa Vanessa e as filhos e um

aparição nos Lakers - Foto: Divulgação / Lakers

O espólio de Kobe pediu várias marcas registradas
desde as trágicas mortes do astro da NBA e sua filha
Gianna em janeirode2020, incluindo"Mamba Spor-
ts Academy", "Mambacita", "Lady Mambas" e "Lil
Mambas".

+ Viúva de Kobe Bryant ganha ação e obtém nomes
de policiais que vazaram fotos de acidente

Newsletter GE Created with Sketch.

As últimas notícias do ge diretamente no seu e-mail

As novidades que você não pode perder sobre o mun-
do do esporte direto na sua caixa de entrada. Ins-
creva-se e receba a newsletter

Obrigado!

Você acaba de se inscrever na newsletter do ge.
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Ex-assessor de deputado investigado por fake news é
o novo secretário de Direitos Autorais 

A Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade In-
telectual atua como órgão regulador e fiscalizador da
proteção dos direitos autorais

O advogado e ex-assessor parlamentar Felipe Car-
mona Cantera é o novo secretário Nacional de
Direitos Autorais e Propriedade Intelectual da Se-
cretaria Especial de Cultura. A nomeação foi ofi-
cializada nesta quarta-feira, 17, com a publicação no
Diário Oficial.No dia 9, GlauciaTamayoHassler Su-
gai, secretária desde agosto de 2020 e, antes disso,
presidente da comissão de ética do Ministério do De-
senvolvimento Regional, foi exonerada do cargo.

Cantera foi assessor parlamentar de Gil Diniz, de-
putado estadual conhecido como Carteiro Reaça que
foi expulso do PSL por 'manifestações de ataques ao
STF e seus ministros' e acusado de envolvimento na
disseminação de fake news (também durante as elei-
çõesmunicipais, em favordeCelsoRussomano). Em
2019, Felipe Carmona Cantera foi acusado de in-
tegrar uma central dememes eataques apócrifos cria-
da no gabinete do deputado.

Em agosto de 2020, Felipe Carmona Cantera foi no-
meado diretor do Departamento de Política Re-
gulatória da Secretaria Nacional de Direitos
Autorais e Propriedade Intelectual. Dias depois, foi

designado também para o cargo de substituto even-
tual de secretário. Em dezembro, passou a ser diretor
do Departamento de Registro, Acompanhamento e
Fiscalização da mesma secretaria. Em seu perfil nas
redes sociais, diz ainda que é oficial do Exército.

A Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade In-
telectual atua como órgão regulador e fiscalizador,
estabelecendoas bases para queapolítica deproteção
dos direitos autorais seja aprimorada e avance para
outros campos da cultura, como o audiovisual, o tea-
tro e as plataformas de conteúdo digital. A Secretaria
Especial da Cultura é comandada pelo ator Mário
Frias.

Estadão Conteúdo
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Quarta-Feira, 17 de março de 2021 - Migalhas nº
5.062.

Fechamento às 09h57.

Registro

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

Oliveira Lima & Dall'Acqua Advogados

()

"Nem tudo sai à medida dos nossos desejos."

Machado de Assis

***Falecimento***

Faleceu, nesta madrugada, o desembargador do
TJ/SP Antonio Carlos Malheiros. Formado nas Ar-
cadas (Turma de 1973), era um jurista de grande bri-
lho. Foi militante na área de Direitos Humanos e
engajado em projetos sociais, reconhecido por seus

inúmeros trabalhos voluntários. Deixa umimenso le-
gadodesolidariedade euma legiãodeadmiradores.()

Discípulo

Conquanto haja recurso da decisão de Fachin, que
anulou as sentenças contra Lula edeterminou o envio
dos feitos à Justiça Federal de Brasília, o juiz Federal
Luiz Antônio Bonat, titular atual da 13ª vara de Cu-
ritiba, mostrou que a Justiça, quando quer, é mais cé-
lere do que a contaminação da covid, e despachou os
processos para o Planalto Central, mantendo blo-
queados os bens de Lula. ()

Motivos determinantes

"Consigne-se no aludido ofício que, em razão dos li-
mites da decisão que reconheceu a incompetência
deste Juízo, foram mantidas as constrições pa-
trimoniais instrumentais às ações penais declinadas.
Mas, caso este não tenha sido o desígnio de V. Ex.ª,
bastará informar a este Juízo e, imediatamente, pro-
moverei os respectivos desbloqueio." Luiz Antônio
Bonat, na decisão narrada na migalha que descortina
este informativo. ()

A quem interessar possa

Gilmar Mendes iniciou a sessão da 2ª turma do STF
dizendo que relator não é "dono" ou "proprietário" de
um processo e que não pode, monocraticamente, re-
meter um caso, ao plenário, que já tenha sido iniciado
no órgão fracionário. A fala de Gilmar Mendes é pro-
ferida dias após a decisão de Edson Fachin, que re-
meteu ao Plenário o recurso sobre a nulidade das
condenações de Lula. ()

Aspas

"Existe um só Supremo. Não há hierarquia, nem sub-
serviência das duas turmas do Tribunalem relação ao
pleno" (Gilmar Mendes).
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Caso Lula

A decisão do ministro Fachin, de anular as con-
denações do ex-presidente Lula, será levada ao ple-
nário do Supremo para ser ou não referendada.
Migalhas faz apostasquanto ao resultado. Quer saber
qual é essa aposta? Confira, .

Rachadinha

Em derrota dupla, a 5ª turma do STJ negou dois pe-
didos da defesa do senador Flávio Bolsonaro para
anular inquérito conhecido como caso das "ra-
chadinhas". Seguindo voto do relator, ministro Felix
Fisher, o colegiado considerou que os relatórios de
inteligência financeira, as informações trocadas en-
tre Coaf e MP e as provas colhidas por autorização de
juiz de 1º grau são legais. ()

Rachadinha - II

Ainda na sessão de ontem, a 5ª turma do STJ, por
maioria, concedeu habeas corpus para afastar a pri-
são de Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia, ambos
investigados em esquema de rachadinhas na Alerj.
Ministros seguiram voto de João Otávio de Noronha,
que entendeu pelo excesso de prazo na prisão pre-
ventiva. ()

Interligados

Atenção, migalheiro. Semana passada, no STF, Fa-
chin anulou as condenações de Lula, ao passo que
Nunes Marques pediu vista no processo desuspeição
de Moro. Ontem, o STJ negou pedido de Flavio Bol-
sonaro. Dito isso, você leitor, acha que as coisas não
estão interligadas? Há mais coisas entre as vistas e os
indeferimentos do que sonha nossa vã filosofia.

Justiça Federal x Justiça Eleitoral

Os ministros da 2ª turma do STF remeteram para o
TRE/RJ caso do deputado estadual André Corrêa, in-
vestigado na operação Furna da Onça, acerca de es-

quemas de corrupção envolvendo políticos da Alerj.
Por 3x2, os ministros entenderam que a Justiça Fe-
deral é incompetente para apreciar o caso, já que há
conexão dos fatos narrados pelo MPF com crimes
previstos no Código Eleitoral. ()

Relembrando

O plenário do STF já decidiu qual caminho tomar
quando há uma bifurcação de competência para estes
casos: cabe à Justiça Eleitoral julgar crimes comuns
conexos a eleitorais ().

3 lustros

Lewandowski completou ontem 15 anos como mi-
nistro do Supremo. A data foi lembrada na sessão e o
ministro foi homenageado pelos pares. Ao re-
memorar a trajetória, Lewandowski afirmou: "man-
terei a minha posição, sobretudo a fé inquebrantável
na dignidade da pessoa humana".

Indígenas - Covid-19

Barroso homologou parcialmente o plano geral de
enfrentamentoàcovid-19 para povos indígenas apre-
sentado pelo governo Federal. Esta é a quarta versão
do plano apresentado pelo governo ao STF. O mi-
nistro decidiu homologar parcialmente a proposta,
observadas certas condições, diante da necessidade
de aprovação de um plano geral para salvar vidas. ()

Lockdown

O PTB ajuizou, no STF, ADPF contra a decretação
de lockdown e toque de recolher por governadores e
prefeitos de todo o país como forma de combater a
disseminação do coronavírus e o colapso do sistema
de saúde. Segundo o partido, as medidas são ar-
bitrárias e violam o direito constitucional à liberdade
de locomoção em tempo de paz. ()

Conama - Composição
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Nunes Marques pediu vista e suspendeu julgamento
de decreto de Bolsonaro que alterou a composição e a
forma de escolha dos membros do Conama - Con-
selho Nacional do Meio Ambiente. Rosa Weber, re-
latora,emais outros trêsministros já se manifestaram
pela inconstitucionalidade da norma. ()

Lei de propriedade industrial

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade In-
telectual defende a manutenção do art. 40 da lei de
propriedade industrial, aquele que prevê a extensão
do prazo de vigência de uma patente por conta de
atraso na concessão deste direito. A validade do dis-
positivo será julgada pelo plenário do STF em 7 de
abril. A Associação se manifestará na condição de
amicus curiae . ()

Novo Apoiador

O escritório Oliveira Lima & Dall'Acqua Advogados
é conhecido e reconhecido pela sua atuação em casos
criminais emblemáticos, defendendo os direitos ega-
rantias de seus assistidos em causas de grande com-
plexidade e intensa repercussão pública. Fundado
por Areobaldo Oliveira Lima, no início da década de
1960, em SP, o escritório se dedica exclusivamente
ao Direito Penal, inovando e aperfeiçoando suas prá-
ticas para atuar com excelência nos tempos atuais.
Sua equipe de advogados, altamente especializada,
busca as melhores soluções para cada cliente com
combatividade e alto padrão de qualidade. Além de
um respeito intransigente à ética profissional e ao si-
gilo em todos os casos em que atua, o principal valor
perseguido pela equipe do escritório continua sendo
a dedicação absoluta aos seus clientes. e conheça o
novo e festejado Apoiador do Migalhas.

Sistema de falências brasileiro

Amanhã, dia 18/3, das 9h às 12h30, Migalhas realiza
o seminário online "O novo sistema de falências bra-
sileiro", coordenado pelo juiz de Direito Daniel Car-
nio. ()

Recuperação judicial

Tomando como mote o temado semináriodanota an-
terior, o juiz de Direito Daniel Carnio Costa e o ad-
vogado Alexandre Correa Nasser de Melo abordam a
recuperação judicial de grupos econômicos con-
forme as novas regras estabelecidas pela lei
14.112/20. Para eles, a referida norma "traz maior se-
gurança jurídica e previsibilidade decisória para o
sistema de insolvência brasileiro". ()

Estreante

Presidente da1ª turma do STJ, ministro GurgeldeFa-
ria deu as boas-vindas a Manoel de Oliveira Erhardt,
desembargador do TRF da 5ª região, em sua primeira
sessão no colegiado ontem. O nome do magistrado
foi aprovado como convocado pela Corte Especial
para ocupar provisoriamente a vaga do ministro apo-
sentado Napoleão Nunes Maia Filho. ()

Precatórios

A AASP divulgou nota pública na qual registrou seu
repúdio à inclusão e aprovação de "dispositivo que
impõe mais um calote aos credores de precatórios na
chamada 'PEC Emergencial'". ()

Anulação de partilha

Nas ações de anulação de partilha que puderem acar-
retar perda de imóvel já registrado em nome de her-
deiro casado sob o regime de comunhão universal de
bens, é indispensável a citação do cônjuge - tra-
tando-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio
necessário. O entendimento foi fixado pela 3ª turma
do STJ. ()

Entrega de imóvel

Comprador inadimplente deve pagar condomínioan-
tes da entrega das chaves. Assim entendeu a 7ª turma
Cível do Colégio Recursal Central de SP, re-
formando decisão de 1º grau. Colegiado considerou
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que o imóvel foi concluído no prazo combinado e es-
tava avendedora aguardando o recebimentodas pres-
tações finais, de modo que a posse somente não foi
transferida pelo não pagamento. A banca Junqueira
Gomide & Guedes Advogados Associados pa-
trocina a causa. ()

9ª câmara de Direito Privado do TJ/SP condenou o
Facebook a fornecer dados de pessoas que fizeram
postagens ofensivas à rede de postos de com-
bustíveis, mesmo sob a alegação da rede social de
que não seria possível localizar os ofensores, uma
vez que já teriam apagado as páginas, e por isso seria
impossível identificar a URL. ()

Danos morais

O vereador José Alberto Junior, Fortaleza/CE, em-
presário conhecidocomo "inspetor Alberto", foicon-
denado após vídeo atirando em foto do ex-presidente
Lula. Decisão é do juiz de Direito Mauricio Tini Gar-
cia, da 2ª vara Cível de São Bernardo do Campo/SP.
()

Ameaça contra a vida

Nessa semana, o governador de SP, João Doria, de-
terminou a imediata investigação policial, após re-
ceber carta com ameaças contra a vida de Lula. Doria
afirmou que "não será à base de ameaças, agressões
ou tiros, que o Brasil encontrará o caminho da paz,
equilíbrio e respeito pela democracia e pelo con-
traditório". ()

Cobranças indevidas

O TJ/MG cassou três sentenças que extinguiram
ações de cobranças indevidas sem resolução de mé-
rito e condenaram o advogado por considerarem que
ele propôs várias ações semelhantes. O Tribunal
constatou que as petições não eram genéricas ou abu-
sivas, e que preenchiam os requisitos legais. O es-
critórioCardoso RamosAdvocacia atua nas ações. ()

Saque - FGTS

Justiça nega saquecompleto do FGTSjustificado pe-
la pandemia. TRT-6 considerou o limite de R$ 1.045
estipulado pela MP 946/20. ()

Semana do consumidor

Pela segunda vez, passaremos pela semana do Con-
sumidor em meio à pandemia da covid-19. Para evi-
tar ciladas e cair em numerosas dívidas, Cauê
Yaegashi, advogado e sócio-diretor da EYS So-
ciedade de Advogados, listou algumas dicas. ()

Língua de sogra

Ontem, Migalhas convidou os leitores a dizerem o
que teria dito a senhora que recebeu o oficial de Jus-
tiça na ação de despejo movida pela ex-nora. Se-
gundo os leitores, saiu de tudo da língua da sogra. A
nora teria recebido os maiores epítetos. Houve quem
fizesse música, quem lembrasse do dístico deque"fe-
liz foi Adão que nunca teve sogra e nem caminhão",
enfim, um verdadeiro florilégio. Mas como é preciso
escolher uma carta para ganhar a lembrança mi-
galheira, o prêmio vai para o leitor Anildo Jorge dos
Santos. Segundo ele, asogra teriadito: "Se abroapor-
ta, ela quer me ver morta. Se vou pra janela, me livro
dela."

Apoiadores

para conhecer os festejados escritórios de advocacia
edepartamentos jurídicosquesão Apoiadoresdenos-
so poderoso rotativo Migalhas

Migalhas

O lugar para ver e ser visto é aqui!

Colunas

Porandubas políticas
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A vida deumgovernoéuma gangorra; ou noutra sim-
bologia, segundo Gaudêncio Torquato, é como a mu-
dança de marcha de um carro. Confira a análise. ()

Migalhas Notariais e Registrais

O tabelião de notas pode ou não lavrar uma escritura
pública envolvendo um negócio jurídico anulável?
João Francisco Massoneto Junior e Arthur Del Guér-
cio Neto esclarecem. ()

Meio de campo

O advogado Rodrigo R. Monteiro de Castro re-
laciona a incapacidade do poder público em prover
soluções à situação pandêmica à incompetência na
construção de uma solução para a crise do futebol
brasileiro. ()

Jurisprudência do CPC

A alteração do pedido e a improcedência liminar são
os temas que poderão ser conferidos na ju-
risprudência dos tribunais, no julgamento dos temas
que inovaram o CPC (art. 329, único). No assunto da
alteração do pedido, a professora Mirna Cianci mos-
tra que fica evidente a posição do tribunal no sentido
do exercício do contraditório para sua validade. ()

Gramatigalhas

A leitora Elizabeth Silva de Oliveira envia à coluna
Gramatigalhas a seguinte mensagem:

"Sobre o verboobstar: 'A pretensão derevisão dama-
téria encontra-se obstada no art. 896 da CLT'. Está
correta a construção 'obstada no'?"

Se você também quer saber o que o Dr. José Maria da
Costa pensa a esse respeito, então .

Manual de Redação Jurídica

Atendendo a incontáveis pedidos, chegou uma nova

tiragem da 6ª edição do "Manual de Redação Ju-
rídica", de autoria do professor e colunista mi-
galheiro José Maria da Costa. Garanta o seu
indispensável exemplar. ()

Ebook

Mais de 2.800 respostas a dúvidas de leitores em um
clique! Adquira agora a versão digital do "Manual de
Redação Jurídica". É só clicar aqui!

Eventos online - A hora é agora!

"O novo sistema de falências brasileiro", amanhã,
das 9 às 12h30. () "O STF e a proteção de dados pes-
soais", dia 5/4, das 9 às 11h. ()

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 jurídico do país. e confira
mais detalhes.

Migalhas de peso

Economia

Juros de mora de 1% ao mês ou taxa selic: o que diz a
análise econômica do Direito? Veja texto escrito pe-
lo advogado Victor Augusto Benes Senhora, do es-
critório J. Armando Batista e Benes Advogados. ()

Tributário

Integrantes da área Tributária de Martorelli Ad-
vogados, João Amadeus Santos e Maria Karolina
Araújo abordam as recentes alterações no mo-
nitoramento dos maiores contribuintes válidas a par-
tir de 2021. ()

Divisão de terras
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Os advogados Debora Cristina de Castro da Rocha e
Edilson Santos da Rocha, da banca Debora de Castro
daRocha Advocacia, tratam daação dedivisão eo de-
ver de igualdade material na individualização de ter-
ras em condomínio partilhado. ()

Holding patrimonial

Por meio da holding, pode-se planejar o futuro do pa-
trimônio que será deixado para sua família, de forma
mais eficaz e menos onerosa, para seus herdeiros.
Confira o elucidativoartigo produzido por Maria Te-
reza Vitangelo, advogada do escritório Battaglia &
Pedrosa Advogados, sobre o assunto. ()

Crime de "Stalking"

O Senado aprovou, no último dia 9, o PL 1.369/19
que tipifica no Código Penal o crime de perseguição,
prática também conhecida como "stalking". Quem
observa o assunto é Lis Reis, do escritório Mo-
selloLima Advocacia. ()

Pirataria de jogos de tabuleiro

O mercado de jogos de tabuleiro teve um de-
senvolvimento significativo na última década e um
dos obstáculos para consolidação deste importante
setor será (como costumeiro) a pirataria. no texto de
Rafael Pinho e Tatyana Nunes, especialistas do es-
critório Kasznar Leonardos | Propriedade In-
telectual. ()

Cláusula abusiva - Contrato de adesão

Segundo o advogado Paulo Henrique Cremoneze, da
banca Machado, Cremoneze, Lima e Gotas - Ad-
vogados Associados, opor-se a cláusulas abusivas
em contratos de adesão não é senão questão de justiça
e de defesa da ordem moral. ()

Overcharging

Quais os limites para a imputação penal?Osexcessos

nas ações penais e a responsabilização do acusador
por improbidade administrativa é o tema analisado
por Pablo Domingues Ferreira de Castro, da banca
Ana Paula Gordilho Pessoa e Advogados As-
sociados. ()

Colaboração premiada

O delegado de polícia do Estado de São Paulo, Fran-
cisco Sannini Neto, e o advogado Leopoldo Gomes
Moreira, do escritório Chalfun Advogados As-
sociados, assinam artigo sobre a colaboração pre-
miada e sua aptidão probatória. ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Compramos seu precatório!

precatorios.migalhas.com.br

WhatsApp Migalhas

Receba notícias direto no seu celular.

para se cadastrar.

Responsabilidade Social

Escritório Moraes Pitombo Advogados realiza ação
solidária de apoio às mulheres encarceradas. A cam-
panha visa arrecadação de itens de higiene íntima pa-
ra presidiárias em situação de vulnerabilidade. ()

Crescimento

Escritório S. Freitas Advogados inaugura unidade
em São Paulo. O novo escritório atenderá no en-
dereço: av. Nações Unidas, 12.399, Edificio Lan-
dmark Nações Unidas, Sala 25-B, Brooklin, CEP
04578-000.

Doutorado
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Na última semana, o advogado FernandoFabiani Ca-
pano, sócio da Capano, Passafaro Advogados As-
sociados, defendeu sua tese de Doutorado em Direito
de Estado pela Faculdade de Direito do Largo São
Francisco - USP, em dupla titulação com a Uni-
versidade deSalamanca, naEspanha. A tese "Tensão
na República: aspectos e caracteres ritualísticos do
STF como elementos tensores no cenário político
brasileiro - proposta de aperfeiçoamento do design
nor mativo-institucional do Supremo para uma me-
lhor calibragem na balança de forças entre os Po-
deres" foi recomendada para publicação. ()

Baú migalheiro

Em 17 de março de 1859, há 162 anos, nasceu Ma-
nuel Clementino do Monte, mais conhecido como
Clementino do Monte, advogado e político bra-
sileiro. Foi deputado provincial de Alagoas entre
1882 e 1889. Deputado geral de 1894 a 1896, de-
putado Federal de 1913 a 1914 e entre 1919 a 1927,
além de senador em 1930. Em sua vida política, foi
afiliado nos partidos: PLI - Partido Liberal do Im-
pério e PD - Partido Democrático. Formado em Di-
reito pela Faculdade de Direito de São Paulo em
1881, iniciou o curso superior na Faculdade de Di-
reito de Recife em 1877, transferindo-se para São
Paulo em 1880. Trabalhou como advogado em sua
cidade natal e foi redator e diretor da revista "O Di-
reito" no Rio de Janeiro. (Compartilhe)

Sorteio

Na obra "A Origem do Direito Sistêmico", o ma-
gistrado Sami Storch, que atua na Comarca de Ita-
buna/BA,em entrevista à jornalista DanielaMigliari,
narra a trajetória que percorreu ao propor a aplicação
das constelações familiares nas varas de família, al-
cançando índices de conciliação superiores a 90%. O
exemplar é gentileza do autor. ()

Novidades

Acaba de ser lançado o livro "Por que a Au-

torregulação Voluntária Funciona? O caso Anbima"
(Thomson Reuters - Revista dos Tribunais), de Val-
decyr Maciel Gomes, uma publicação da FGV Di-
reito Rio. () José Miguel Garcia Medina lança a 7ª
edição da obra "Código de Processo Civil Co-
mentado", em parceria com a Thomson Reuters -
Revista dos Tribunais. Confira! () Editora Mizuno
lança duas obras de Direito Empresarial: "Direito
Empresarial" (3ª edição) e "Recuperação de Em-
presas e Falência", ambas de Suhel Sarhan Júnior.
Adquira já! ()

Migalhíssimas

Hoje, às 18h, a OAB de Niterói realiza a live "Ad-
vogadas unidas pela classe, unidas pelo Direito".
Ana Tereza Basilio, vice-presidentedaOAB/RJesó-
cia do escritório Basilio Advogados, a de-
sembargadoraRegina Passos, aadvogada Helga Lise
Mansur e o presidente da OAB de Niterói, Claudio
Vianna, participam do evento virtual, em ho-
menagem ao mês da mulher. A transmissão será pe-
las redes digitais da OAB de Niterói. Hoje, a Covac -
Sociedade de Advogados realiza o webinar "CEBAS
2021 - Conjuntura, Perspectivas e Estratégias". O ti-
me de advogados do escritório vai falar sobre a atual
conjuntura, perspectivas e estratégias para a con-
cessão e renovação do Certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social. O evento é gratuito
pelo Teams. () Fernanda Martorelli (Martorelli Ad-
vogados) palestra hoje, às 10h30, em evento da
Central de Conteúdo Nordeste, da Amcham. A ad-
vogada vai abordar o "Futuro do Direito:
Oportunidades e Desafios". No encontro online,vai
ser abordada a busca da área jurídica pela inovação e
digitalização, assim como apresentação de cases de
sucesso na área. Hoje, às 18h, Dora Cavalcanti (Ca-
valcanti, Sion e Salles Advogados) recebe a medalha
"Myrthes Gomes de Campos", outorgada pelo Con-
selho Pleno da OAB/DF por seus relevantes serviços
prestados à Justiça, ao Direito e à Sociedade. () Mat-
tos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Ad-
vogados realiza, nas próximas semanas, a série de
webinars"Inovação em Seguros eResseguros". Com
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mediação do sócio da área Cássio Amaral, o evento
apresentará temas diversos que estão na esfera atual
do setor, como novos entrantes e tecnologias, pro-
dutos inovadores e mais flexíveis, integração com o
mercado financeiro de capitais, blockchain, smart
contracts e experiência do cliente. Hoje acontece o
primeiro encontro com o tema "Instrumentos de alí-
vio e de estruturação de capital e transferência al-
ternativa de riscos: dívida, ILS e LPT". () Na semana
em que se comemora o Dia do Consumidor, Pires &
Gonçalves - Advogados Associados realiza hoje, às
11h, uma live sobre as relações de consumo na era
pós-LGPD. O debate contará com a participação da
sócia-fundadora, Ellen Cristina Gonçalves Pires, es-
pecialistaem Direito do Consumidor; dahead daárea
de Direito Digital, Patricia Peck Pinheiro, PhD; e do
sócio Henrique Rocha, especialista em Direito Di-
gital. Completam o time, DPOs do mercado, entre
eles: Ana Paula Copetti, do Grupo Educacional Bom
Jesus; Carla Prado Paes Manso, da Compugraf; Da-
marys Rodriguez Viganó Montes, da Orizon e mem-
bro do Comitê Jurídico da ANPPD; Eduardo
Nicolau, da BP de São Paulo e especialista em Go-
vernança e Arquitetura de Dados; e Marcia Muniz, da
Cisco. () Amanhã, às 17h, acontece a 1ª reunião or-
dinária do Grupo de Estudo em Direito Penal
Internacional. Rodrigo Faucz Pereira e Silva, coor-
denador-geral do Grupo e sócio do escritório Faucz
Santos & Advogados Associados, recebe a pro-
fessora Kate Mackintosh, da Universidade da
Califórnia. A reunião ocorre pela plataforma Google
Meet e não haverá tradução simultânea. Informações
no Instagram @gedipifae ou por e-mail, . Leonardo
Avelar, sócio de Avelar Advogados, será moderador
do webinar "Compliance e Governança Cor-
porativa", promovido pelo Núcleo de Compliance e
Governança Corporativa do Comitê Jurídico da
ITALCAM, dia 25/3,às 10h. O encontro, que terá co-
mo palestrantes Pierpaolo Bottini (Bottini & Ta-
masauskas Advogados) e Samantha Dobrowolski
(MPF), abordará as questões práticas e controversas
da "Colaboração Premiada e Acordo de Leniência".
() Opice Blum Academy promove, dia 25/3, o "IV
Preview On-line: Congresso de Direito Digital, Tec-

nologia e Proteção de Dados". O evento virtual gra-
tuito será aberto por Renato Opice Blum, charmain e
sócio-fundador do escritório Opice Blum, Bruno e
Vainzof Advogados Associados. Os painéis serão
moderados por Marcos Bruno, Rony Vainzof, Ca-
milla Jimene e Caio Lima, também da banca. () Co-
mo fruto da dedicação e competência, Rücker Curi
AdvocaciaeConsultoria Jurídica conquistou uma sé-
rie de prêmios em reconhecimento à atuação no
"Direito Empresarial: Prêmio Best Lawyers, Li-
tigators of The Year - Southern Brazil, e Escritório e
Advogada Mais Admirados do Brasil", destacando a
atuação de Izabela Rücker Curi. A advogada Maria
Augusta Rost, sócia-fundadora do escritório Barretto
& Rost Advogados, entrou para a lista de admiração
do "Análise Advocacia Mulher". Ela aparece em ter-
ceiro lugar nas categorias Setor Eco-
nômico/Farmacêutico e Distrito Federal. Camila
Araújo, sócia do escritório Araújo e Policastro Ad-
vogados, foi reconhecida como uma das advogadas
mais admiradas do país no ranking "Análise Ad-
vocacia Mulher", sendo eleita como uma das mais
admiradas no setor econômico de Educação.

Marketing Digital

Atualmente, é fundamental para qualquer empresa
ter canais atrativos dentro do ambiente digital. As
plataformas sociais são o primeiro ponto de contato
de grande parte dos usuários com empresas e ser-
viços. Pensando na necessidade urgente desta de-
manda, a LEPHS apresenta um curso ministrado por
uma especialista que vai te auxiliar na criação ou oti-
mização do planejamento para captação de clientes
no ambiente digital. Veja uma aula gratuita e ma-
tricule-se. ()

Mulheres na liderança

A AASP realiza hoje, às 17h, o bate-papo, online e
gratuito, "Mulheres na liderança: desafios e con-
quistas". E amanhã, às 17h, será realizada a palestra,
online e gratuita, sobre o tema "Mulheres no futebol"
e também a palestra "Mulheres não SÃO chatas, Mu-
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lheres ESTÃO exaustas". Os eventos fazem parte do
calendário de atividades do "Mês da Mulher AASP".
Participe! ()

Nova Lei de Licitações

Amanhã, às 17h, o IASP realiza o evento online e ao
vivo "Discussões sobre o PL da Nova Lei de Li-
citações - RODADA 1 - ao vivo". Confira a pro-
gramação. ()

Fim do casamento

A CEO Treinamentos realiza amanhã, às 20h, a live
especial ao vivo "O fim do casamento: preparativos e
próximos passos". ()

Incorporação Imobiliária

A ADNOTARE - Academia NacionaldeDireito No-
tarial e Registral realiza o evento "Incorporação Imo-
biliária em Supercondomínios", amanhã, às 19h,
pela plataforma Teams. O expositor será o advogado
Olivar Vitale, sócio fundador do VBD Advogados e
presidente do IBRADIM. Participe! ()

Diálogos da Jurisprudência

Em 2021, a ADFAS - Associação de Direito de Fa-
mília e das Sucessões promoverá diálogos da ju-
risprudência dos Tribunais Estaduais em face da
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Com pe-
riodicidade mensal, as seções estaduais da ADFAS
debaterão sobre as decisões de temas jurídicos es-
pecíficos. O primeiro diálogo acontecerá no dia 24/3,
às 19h, por meio da plataforma Zoom, com os pre-
sidentes das Seções do Espírito Santo, Thiago
Vargas Simões, e Santa Catarina, Joel Figueira Ju-
nior, que trarão reflexões acerca da prestação de
contas em pensão alimentícia. ()

Advocacia sem fronteiras

De 24 a 26/3, o M133 realiza o 2º congresso "Pense

Direito! Construindo a Advocacia sem fronteiras". O
evento é um projeto de produção de conteúdo útil e
gratuito para o exercício da profissão, reflexão sobre
o papel social da advocacia e diversificação de seu
campo de trabalho. ()

Direito Médico

Sob coordenação de Ricardo Lewandowski, mi-
nistro do STF, e moderação do advogado Georghio
Alessandro Tomelin, a Universidade Santo Amaro -
Unisa promove mais uma série de encontros sobre
"Direito Médico". Os eventos acontecerão nos dias
29/3, 26/4 e 24/5, às 19h, com transmissão online via
Zoom. ()

Seleção especializada

Deixe sua seleção de pessoal com a Radar - Gestão
para Advogados. A empresa é especializada na área
jurídica e realiza seleções de todos os tipos de pro-
fissionais para escritórios e departamentos jurídicos
de todo o Brasil. Seleções em 7 etapas, com garantia
de 6 meses para reposição. Mais de 20 anos de ex-
periência com resultados imbatíveis. Acesse o site e
solicite uma proposta. ()

Gestão de Processos

Aprenda sobre governança, gestão e modelagem de
processos de privacidade e proteção de dados com a
Privacy Academy, no curso online "Gestão de Pro-
cessos na LGPD". ()

Profissional liberal

GuilhermeBarbosa,CEO da3MIND, traz texto apre-
sentando advogado como profissional liberal e de-
tentor do próprio negócio. ()

Viva

Sorteio de obra : A obra "Eu Fui Advogado de JK"
(Ceat - 142p), de Hugo Napoleão, vai para Lucas
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Brian Alves Piveta, advogado em Birigui/SP. ()

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

Mural Migalhas

Sempre que se busca uma cidade no site Migalhas,
procurando-se um correspondente jurídico, e não se
encontra, o sistema nos avisa e, ah, nasce uma opor-
tunidade.Ei-laabaixo, atualizada diariamente: éo rol
de cidades nas quais há emergente necessidade de um
profissional, mas não há, ainda, nenhum migalheiro
cadastrado:

MG/Jacutinga

MT/Aripuanã

PA/Juruti

PE/Tupanatinga

PR/Tamarana

SC/Taió

SP/Maracaí

Se você quer se candidatar para eventualmente aten-
der quem procura, .

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA

"U.S. Detentions Spike At Border, Defying Easy
Fix"

The Washington Post - EUA

"Virus is still finding foothold"

Le Monde - França

"Le gouvernement contraint de réagir face à 'une for-
me de troisième vague'"

Corriere Della Sera - Itália

"'Pronti a ripartire con i vaccini'"

Le Figaro - França

"Vaccins, confinement: Macron sous pression"

Clarín - Argentina

"Soria: 'Cristina quiere que la Justicia la liberedecul-
pa y cargo'"

El País - Espanha

"El partido de Errejón desbarata el plan de Iglesias
para Madrid"

Público - Portugal

"Profissionais de saúde continuam sem receber sub-
sídio de risco do Governo"

Die Welt - Alemanha

"EMA verteidigt AstraZeneca"

The Guardian - Inglaterra
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"'We need toknow' - Pressure on No 10 to trigger Co-
vid inquiry"

O Estado de S. Paulo - São Paulo

"País tem 2.798 óbitos em 24h; em SP, 88 morrem na
fila por leito"

Folha de S.Paulo - São Paulo

"Rejeição da gestão Bolsonaro na pandemia tem pior
marca"

O Globo - Rio de Janeiro

"Com 2.798 mortes, Queiroga fala em 'dar con-
tinuidade'"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais

"Zema admite colapso da saúde em Minas"

Correio Braziliense - Brasília

"No pior dia, país amarga 2.841 mortes por covid"

Zero Hora - Porto Alegre

"No pior dia da pandemia, são registrados 502 mor-
tos no RS e 2,8 mil no país em 24 horas"

O Povo - Ceará

"Gastos degabinetesdedeputados se mantêm napan-
demia"

Jornal do Commercio - Pernambuco

"Ministro cita continuidade, mas defende pre-
venção"
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