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Brasil perdeu R$ 260 bilhões com falsificações e
contrabando em um ano, aponta levantamento 

Em um ano, o Brasil perdeu R$ 260 bilhões por conta
de falsificações e contrabando, segundo o Balanço
anual da Associação Brasileira de Combate à
Falsificação divulgado em primeira mão pela Globo
News. As perdas incluem quanto o país deixou de ar-
recadar em impostos e também quando as empresas
legalizadas deixaram de faturar entre janeiro de 2020
e janeiro de 2021.

São Pauloéo principal consumidor desses produtos -
concentra 45% do comércio ilegal. O estado é se-
guidopor, Paraná, RioGrande do Sul e Minas Gerais.
Os dados levam em conta 896 operações que foram
realizadas pelas Receita Federal e Polícias Civil, Fe-
deral e Rodoviária Federal, a partir de denúncias fei-
ras pela ABCF.

Segundo a associação, não é possível mensurar os
produtos apreendidos. A maior parte das operações
feitas noperíodo, noentanto,apreendeucigarros con-
trabandeados. Em seguida, aparecem peças de au-
tomóveis, máquinas, ferramentas e rolamentos
industriais. Segundo o balanço, de cada 10 cigarros
vendidos no Brasil quase 6 são ilegais, somando um
prejuízo de R$ 11 bilhões.

Vendas online

As medidas de restrição de circulação adotadas por
causa da pandemia fizeram aumentar a comércio ile-
gal desses produtos pelas redes sociais e plataformas
de e-commerce. Em 2019, apenas 10% dos itens fal-
sificados e contrabandeados chegava ao consumidor
pelos meios eletrônicos. Em 2020, o percentual su-
biu para 30%.

A Receita Federal afirma que não quantifica o au-

mento, mas confirma que as apreensões de produtos
ilegais envolvendo o comércio eletrônico tem au-
mentado. O serviço de inteligência da Receita tam-
bém atua nesses canais para identificar e prender
criminosos.

Fábrica clandestina

Na semana passada,uma operaçãodaPolíciaCivil do
município paulista de Limeira fechou uma fábrica
clandestina de perfumes falsificados. Segundo o de-
legado Leonardo Burger,no localhavia mais de2 mi-
lhões de insumos, frascos, etiquetas e embalagens
idênticas às de perfumes originais.

Seis pessoas foram presas. Segundo a Associação
dos Distribuidores e Importadores dePerfumes,Cos-
méticos e Similares foi a maior apreensão de per-
fumes falsos já realizada no país, o que reforça a
informação dequeaprodução de itens falsificadosno
país é forte.

Origem

Segundo a ABCF, 65% dos produtos ilegais co-
mercializados no Brasil são provenientes da China,
principalmente itens que exigem mais tecnologia na
fabricação, como eletrônicos e autopeças. Do Pa-
raguai chegam 85% dos cigarros ilegais e esses pro-
dutos são vendidos por menos da metade do preço do
cigarro legalizado.

As portas de entrada para os produtos con-
trabandeados e falsificados no Brasil são os portos de
Santos (SP), Paranaguá (PR), Itajaí (SC) e Rio de Ja-
neiro (RJ). Pelas fronteiras terrestres, eles chegamdo
Paraguai por Mato Grosso do Sul e Paraná.
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Roubaram a minha ideia. E agora? 

Você já ouviu uma música que se parece muito com
umhit famoso? Ou já viuumquadroquelembraoutra
ilustração conhecida? Equem nunca assistiuaumfil-
me que tinha um enredo parecido com o de uma sé-
rie?

Tente adivinhar que história é essa: uma criança per-
de os pais, descobre que tem capacidades ex-
traordinárias, fica isolada por um tempo e depois
volta para salvar seus conhecidos. Estou falando do
Batman ou da Elsa (Frozen)?

Ou que tal falarmos sobre uma história ondecriaturas
se metem em apuros quando seus donos não estão
por perto? Esse éo resumode"ToyStory" ou "A Vida
Secreta dos Bichos"?

Um dos melhores livros de marketing que li re-
centemente - "Hit Makers", de Derek Thompson -
tenta explicar esse fenômeno: em geral, as obras de
arte que caem no gosto popular são justamente as que
conseguem misturar elementos conhecidos com no-
vidades.

Não posso afirmar que os casos acima foram in-

tencionais. Mas certamente eles são consequência
do processo criativo que todos nós usamos.

A verdade é que a gente não inventa praticamente na-
da do zero. Estamos o tempo todo observando re-
ferências, inspirações e exemplos de coisas que
gostamos por aí.

Isso fica bem claro quanto temos queescolher umno-
me para os nossos filhos, por exemplo. Aposto que
você ficou buscandoideias em pessoas dafamília, fa-
mosos, livrosdesignificadoou amigos de infância. A
gente busca um nome que seja familiar o suficiente
para não gerar estranhamento. Mas diferente o su-
ficiente para não parecer ordinário. Nosso processo
criativo é assim.

O problema é que às vezes a gente abusa das re-
ferências. E copia descaradamente. É uma técnica
muito conhecida, chamada de "control c, control v" e
que é amplamente usada no mercado da pirataria,
por exemplo.

Mas, se analisarmosafundo, tudotem umtoquezinho
decópia por aí. Aposto quevocê conhecevárias ham-
burguerias que tem uma opção de "dois ham-
búrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e
picles em um pão com gergelim" no cardápio. Ou vá-
rias sandálias de dedo parecidas com aquelas que se
apresentam como "as originais".

As regras de proteção à propriedade intelectual são
rígidas e você pode conseguir uma blindagem por
vias judiciais. Mas, na prática, muita coisa passa por
essa porteira. Inclusive as suas criações, que podem
acabar sendo usadas a qualquer instante sem a sua au-
torização.

Alguém já roubou descaradamente uma ideia sua? Já
viu seu concorrente lançar o mesmo serviço? Ou um
site copiar o seu design? Um post que foi "kibado"? E
uma loja que apareceu exatamente com o mesmo no-
me dasua?Só quem passou por isso sabeachateação.
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Continuação: Roubaram a minha ideia. E agora? 

Mas a notícia boa é que normalmente ideias ruins não
são copiadas. Se alguém está te imitando, é porque
você está acertando em algo.

Esse texto existe para te lembrar que vivemos ro-
deados de ladrõezinhos de ideias por aí. Se você está
começando umnegócio, pensandoem lançarumpro-
dutoou serviço, aprimeira coisa que tem quepensaré
se você está oferecendo algo realmente relevante pa-
ra o seu cliente. Mas, junto com isso, você precisa se
perguntar: quão difícil vai ser para copiarem a minha
ideia? O que eu vou oferecer para o meu público que

vai deixá-lo mais satisfeito comigo ainda que brotem
várias opções parecidas por aí?

Pode ser um tempero secreto da família, molho es-
pecial, atendimento personalizado, qualidade da
mão de obra ou qualquer outra coisa seja importante
e que ninguém consiga fazer exatamente igual a vo-
cê.

Contra esse tipo de malandro, essa é a melhor "cerca
elétrica" que você pode instalar.
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MIGALHAS nº 5.122 

Terça-Feira, 15 de junho de 2021 - Migalhas nº
5.122.

Fechamento às 09h35.

Registro

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

PK Pinhão e Koiffman Advogados

()

"A ciência, como a guerra, tem necessidades im-
periosas."

Machado de Assis

Advogados sem licitação

Entes públicos podem contratar advogados sem li-
citação? O tema está na pauta de amanhã no STF. Os
ministros devem analisar três ações sobre o mesmo
tema - uma ADC proposta pela OAB, e que já tem 7

votos a favor da contratação dos serviços jurídicos
sem licitação; e dois REs, cujo voto do relator, mi-
nistro Toffoli, é no mesmo sentido. Assista à re-
portagem. ()

Regras de publicidade na advocacia

Atenção, advogado migalheiro! Na próxima quin-
ta-feira, 17, a partir das 9h, o Conselho Federal da
OAB volta a debater um tema importantíssimo: a mu-
dança nas regrasdepublicidade naadvocacia. Na ses-
são, os conselheiros irão analisar uma proposta de
alteração do provimento 94/00. Veja aqui as prin-
cipais novidades sugeridas.

Prazo devolvido

Em plano de recuperação judicial, advogados não
apresentaram opção pela forma depagamento docré-
dito e foi considerada a proposta padrão de deságio.
Acontece que, à época da apresentação, os ad-
vogados foram acometidos pela covid-19 e o ad-
vogado indicado na procuração não foi notificado da
decisão. Ao constatar o acontecido, a 1ª câmara Re-
servada de Direito Empresarial do TJ/SP concedeu a
devolução do prazo aos causídicos. ()

Atividades religiosas

3ª câmara de Direito Público do TJ/SP manteve sen-
tença que julgou improcedente o pedido de uma as-
sociação espírita de Ituverava/SP para manter suas
atividades durante a pandemia de covid-19, con-
trariando regramento local. Para relator, "em tempos
inéditos, soluções inéditas haverão de ser tomadas".
()

Obrigação de fazer

O hospital Albert Einstein terá que honrar parte de
contrato feito com empresa de cosméticos para com-
pra de álcool em gel. O contrato previa a compra de
150 mil unidades, mas hospital desistiu e deverá
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comprar estoque de40 mil unidades e indenizar pelos
danos suportados. Decisão éda36ª câmara deDireito
Privado do TJ/SP. ()

Porte de arma funcional

Casadeshows deverá indenizar por danos morais de-
legado que foi impedido de entrar no local portando
sua arma funcional. A decisão da juíza de Direito Ijo-
siana Cavalcante Serpa, da 24ª unidade do Juizado
Especial de Fortaleza, considerou que o regimento
interno da boate não pode ser hierarquicamente su-
perior a lei Federal e que o delegado foi constrangido
na frente de outros clientes. ()

ESG, uma oportunidade para a advocacia

Amanhã Migalhas promove uma grande discussão
sobre o papel jurídico da ESG. Não fique de fora. Úl-
tima chance. ()

Novo Apoiador

Sediado em SP e há 20 anos no mercado, PK Pinhão e
Koiffman Advogados possui experiência jurídica
orientada para resultados. É especializado em es-
truturação e planejamento para grupos empresariais
e familiares, Direito Digital, inovação e novas tec-
nologias eDireito Empresarial para grandesemédias
empresas. O escritório conta com profissionais que
pensam em inovação contínua, argumentos le-
gitimados, multidisciplinariedade, solução criativa,
conectividade com o novo. e conheça o novo Apoia-
dor do Migalhas.

Juiz zeloso

"Não fiz nada além da minha obrigação", disse o juiz
deDireito Felipe Morais Barbosa,após servirdebabá
a Isadora, uma menina de 4 anos, neta de uma tes-
temunha que não tinha com quem deixá-la durante
um Júri. O magistrado ressaltou que situações como
essa não são extraordinárias. Para isso, é necessário
que os fóruns tenham servidores capacitados e locais

estruturados para abarcar pessoas desvinculadas de
processos. ()

Migalhas dos leitores - Humanidade

"Aindaexistemjuízes queentendem avida forada to-
ga! Esperança!" Liara da Cruz

"Que linda atitude! Bomsaberqueainda temos juízes
com a personalidade de Sua Excelência! Enquanto
uns procuram impor o respeito, outros com uma ati-
tude igual a esta conquistam!" Degaulle

"Parabenizo o douto magistrado pela sensibilidade,
pela honrosa atitude. Precisamos de mais gestos de
humanidades." Edy Vieira

"Lembro-me de meu pai, quando juiz da vara de fa-
mília e menores, na cidade de Maringá. No ano de
1986, véspera de feriado, foi levado até o fórum um
bebê de 10 meses, abandonado pela mãe. Não havia
assistente social no fórum e tampouco um orfanato
para levá-lo por ser véspera de feriado. Meu pai pe-
diuqueadeixassem em seu gabinete e trabalhouatar-
de inteira com a criança sentadinha no sofá. No final
do dia, sem sucesso de uma vaga para a pequena, le-
vou-apara nossa casa até queconseguissem umlugar
ou achassem um familiar da criança. No fim da his-
tória, acabamos ganhando uma irmãzinha, pois nos
apegamos aela emeuspaisaadotaram. Final felizpa-
ra todos nós." Rafaela Cobra Cassetari

Faça acontecer - Academia Migalhas

Agora você pode desfrutar dos melhores conteúdos
em uma plataforma de cursos online que reúne es-
pecialistas da área jurídica: Academia Migalhas. Es-
tude online com o maior e mais importante veículo
jurídico do Brasil e alavanque sua carreira! ()

Controle jurisdicional

Em plenário virtual, os ministros do STF, por maio-
ria, fixaram que é proibido ao Judiciário exercer o
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controle jurisdicional em relação à interpretação do
sentido e do alcance de normas meramente re-
gimentais das Casas Legislativas, por se tratardema-
téria interna corporis. Os ministros seguiram voto do
relator, Toffoli. Veja a tese fixada, .

Plano de saúde - Carência contratual

STF declara inconstitucional lei da Paraíba que proí-
be que as operadoras de planos de saúde no Estado se
recusem a prestar serviços às pessoas suspeitas ou
contaminadas pela covid-19 em razão deprazo deca-
rência contratual. ()

Vaquejada

Em plenário virtual, os ministros do STF man-
tiveram decisão que reconheceu a in-
constitucionalidade de lei que regulamenta a
vaquejada no Ceará. Por maioria, os ministros en-
tenderam que a amicus curiae ABVAQ - Associação
Brasileira deVaquejadaé ilegítima para interpor em-
bargos. ()

Tradição ou maus-tratos?

Em 2018, Migalhas foi a Lagarto/SE para acom-
panhar o maior campeonato de vaquejada do país e
entender a dualidade entre tradição e crueldade. Re-
lembre, .

CPI da Covid - Quebra de sigilo

Suspensa quebra dos sigilos telefônico e de men-
sagem : Camile Giaretta Sachetti (ex-diretora do De-
partamento de Ciência e Tecnologia) e Flávio
Werneck (ex-assessor de Relações Internacionais da
pasta) (); ex-secretário-executivo do ministério da
Saúde Élcio Franco; e Hélio Angotti Neto, secretário
de Ciência e Tecnologia do ministério (). Mantida
quebra dos sigilos telefônico e de mensagem : Lu-
ciano Azevedo, tenente da Marinha (); ex-ministros
Eduardo Pazuello, da Saúde, e Ernesto Araújo, das
Relações Exteriores, e da secretária do ministério da

Saúde Mayra Pinheiro ().

"Gnomo sonegador"

O juiz de Direito Erasmo Samuel Tozetto, de SP, ne-
gou pedido de Luciano Hang que buscava reparação
por ter sido chamadode"gnomosonegador"pelo rap-
per Marcelo D2 no Twitter. Para o magistrado, em-
bora o comentário proferido por D2 não seja de todo
adequado, "não se vislumbra excesso ou ilicitude em
seu teor". ()

Justa causa - Postagem no

Em BH/MG, Justiça do Trabalho manteve dispensa
por justa causa aplicada a um trabalhador que falou
mal da empregadora em uma postagem na página do
Facebook da empresa. Na mensagem, o empregado
fez um comentário público, no qual destacou que não
recomendava a empresa. ()

Coparticipação - Planos de saúde

Justiça afasta cobrançadecoparticipação econdena a
Unimed ao fornecimento, de forma ininterrupta e in-
tegral, do tratamento necessário a criança diag-
nosticada com AME e Síndrome de Down. O
escritório Rubens Amaral Bergamini Sociedade de
Advogados atua na causa. ()

Concurso

Em Tucumã/PA, Justiça determina que município,
no prazo de 72 horas, expeça novo ato convocatório
para a posse da autora ao cargo de professor II - pe-
dagogo - zona urbana, uma vez que ela viu o ato con-
vocatórioumdia após adata limite para apresentação
dos documentos. A banca Agnaldo Bastos Ad-
vocacia Especializada atua na causa. ()

Portaria da Anistia

A 1ª seção do STJ anulou procedimento ad-
ministrativo do ministério da Mulher, da Família e
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dos Direitos Humanos que cancelou a Portaria da
Anistia. ()

Eventos online - A hora é agora!

"ESG: O papel do jurídico", amanhã, das 9 às 12h. ()
"Nova lei de licitação e contratação administrativa -
Normas gerais da lei 14.133", dia 12/7, das 9 às
12h30. () "Alterações na falência: Reforma da lei
11.101/05", dia 28/7, das 9 às 12h30. () "Carreira Ju-
rídica: tendências e dicas práticas para a jovem ad-
vocacia", dia 6/8, das 9 às 12h30. ()

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

Com a palavra, o consumidor

Enganar napublicidade écrimecontra o consumidor.
Segundo presidente do Procon-SP, Fernando Capez,
o crime é formal e se consuma com a mera realização
da ação ou omissão, sendo desnecessário que o con-
sumidor efetivamente receba a informação en-
ganosa. ()

Migalhas Infância e Juventude

Os pais são obrigados a vacinar as crianças contra a
covid-19? A questão já foi apreciada pelo STF numa
perspectiva mais ampla, e hoje é analisada pela pro-
motora de Justiça Angélica Ramos de Frias Sigollo.
()

German Report

Na coluna de hoje, Karina Nunes Fritz comenta de-
cisão daJustiça deBerlimqueimpediuaretomada pe-
la proprietária do imóvel locado à inquilina de 90
anos, que vivia há mais de duas décadas no local. ()

Migalhas Bioéticas

Com grande destaque, o Direito Médico ganha cada
dia mais profissionais da área jurídica que buscam
atuar com a Saúde e o Direito. Mas você sabia que
existem outras formas de atuação? O Biodireito nas-
ce com um foco diferenciado do Direito Médico: a
consultoria. Entenda as diferenças com a advogada
Thais Maia. ()

Migalhas de Responsabilidade Civil

Em nenhum momento, aLGPDestabeleceuma regra
que seja destinada para a responsabilidade do en-
carregado pelo tratamento de dados pessoais, sendo
certo que todo o capítulo destinado à res-
ponsabilidade tem como foco, exclusivamente, os
agentes de tratamentodedados. Sobre o tema,Caitlin
Mulholland e Rodrigo Dias de Pinho Gomes ques-
tionam: é conciliável a responsabilidade civil da LG-
PD, de base subjetiva, com a responsabilidade civil
do empregador pelos atos de seus empregados, do
CC, de natureza objetiva? ()

Jurisprudência do CPC

O procedimento de avaliação, de acordo com o CP-
C/15, art. 871, inciso IV, poderá ser dispensado, com
exceção da fundada dúvida quanto ao real valor do
bem, novidade apresentada aqui por Mirna Cianci,
que merece ser verificada na jurisprudência. ()

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.
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Migalhas de peso

Concurso para soldado - PMMG

Do escritório Safe e Araújo Advogados, o advogado
Giovanni Bruno de Araújo Savini fala de sentença
que assegura a convocação de candidato excedente
no concurso para soldado da PMMG. ()

Bullying homofóbico - Âmbito escolar

Andrey Rondon Soares (LBS Advogados - Lo-
guercio, Beiro e Surian Sociedade de Advogados)
acredita que levar para a sala de aula os temas LG-
BTIA+, abordadosdemodocrítico econsciente, con-
tribui para a diminuição do preconceito e para o
reconhecimento da comunidade. ()

Loteamento fechado

O advogado Paulo Augusto Rolim de Moura, da Ad-
vocacia HamiltondeOliveira,convida para uma con-
versa sobre imóvel em loteamento fechado e os
custos de manutenção e segurança. ()

Aeronauta

Na última quinta-feira, foi publicada a lei 14.163/21,
que altera a relação trabalhista dos tripulantes de ae-
ronaves operadas por órgãos públicos. O advogado
Carlos Barbosa (Cerdeira Rocha Vendite e Barbosa
Advogados e Consultores Legais) explica melhor. ()

"A certeza em matéria criminal"

Roberto Parentoni (Roberto Parentoni e Advogados)
ressalta que a certeza criminal, ensinam os tra-
tadistas, nãoésenãouma firme ecompleta persuasão.
"É um convencimento que tem em seu favor um má-
ximo de probabilidade e um mínimo de dúvida." ()

Falta de estoque

Bruna Marchezini, da banca Massicano Advogados

& Associados, fala da falta de estoque e a entrega do
produto adquirido pelo consumidor. "Importante
que as empresas que vendem seus produtos, prin-
cipalmente por meio de e-commerce, invistam em
ferramentas e sistemas on line de controle de es-
toque". ()

Reserva Ecológica do Monjolo

Em 2010, a 2ª turma do STJ assentou a validade de
convenções demoradores que impedem aconstrução
de prédios em local onde só se admitem residências
unifamiliares. A decisão levou em conta práticas de
sustentabilidade e estética urbana. Inspirado pela
chancela do Judiciário, o advogado Vadim Arsky foi
o idealizadorda"Reserva Ecológica do Monjolo", lo-
calizada no DF. De acordo com o advogado, a pro-
posta é oferecer um condomínio sustentável em
perfeita harmonia com o meio ambiente. ()

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.

Webinar

Autonomia universitária

Para tratar da crise que se abateu na educação su-
perior no país, a partir do ministério da Educação, al-
cançando as universidades, Migalhas realiza no dia
17/6, às 11h, o webinar "Autonomia Universitária",
em parceria com o constitucionalista Saul Tourinho
Leal.Paraprovocar o debate,ele eaprofessora daUF-
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PR, Estefânia Barboza recebem o senadorCristovam
Buarque. ()

Direito e Saúde

"Direito e Saúde: como gerenciar as relações de tra-
balho na pandemia" é o tema do webinar que o Mi-
galhas realiza em parceria com o escritório Araújo e
Policastro Advogados. Entre os importantes as-
suntos a serem discutidos, a sócia da banca Ana
Lúcia Pinke Ribeiro de Paiva e o médico Jonas de Al-
meida Brito falarão sobre legislação trabalhista,
home office, gestantes, aspectos médicos e va-
cinação contra a covid-19. Dia 22/6, às 17h. ()

Sucessão

Para apresentar atualizações sobre testamento, Mi-
galhas realiza no dia 28/6, às 17h, o webinar "O grau
de liberdade que a lei oferece a quem redige seu tes-
tamento". A liberdade de testar, como deixar um le-
gado de generosidade para as futuras gerações e os
avanços tecnológicos disponíveis são alguns dos te-
mas que serão abordados. O encontro conta com a
participação de Adriana Chieco, advogada es-
pecializada em Direito de Família e Sucessões, e
Cristiano Pereira, gerentedemobilização derecursos
do CICV. ()

Novo sócio

EscritórioBicharaAdvogados apresentaAndré Gon-
dinho como novo sócio em Contencioso e
Arbitragem. André ficará baseado em SP e agregará
sua vivência de quase 30 anos de atuação. ()

Baú migalheiro

Em 15 de junho de 1977, há 44 anos, morreu Werner
Braun, físico estadunidense de origem alemã. Mo-
vido por seu interesse pelos foguetes, uniu-se a um
grupo de pesquisadores liderados por H. Oberth, que
enquadrados na Sociedade Alemã para o Fomento da
Astronáutica, estudavam as aplicações da propulsão

de reação. Em 1950, a equipe de Von Braun mu-
dou-se ao arsenal de Redstone, onde construíram pa-
ra o exército o míssil balístico Júpiter e os foguetes
Redstone, usados pela NASA para os primeiros lan-
çamentos do programa Mercury. Em 1960, seu
centro para o desenvolvimento de foguetes foi trans-
ferido do exército à NASA, e ali
encomendou-se-lhes a construção dos gigantescos
foguetes Saturno, sendo o maior deles o quepôs o ho-
mem na Lua. Von Braun transformou-se no diretor
do Centro de Voo Espacial Marshall da NASA e o
principal projetista do Saturno V, que durante os
anos de 1969 e 1972 levariam os norte-americanos à
Lua. (Compartilhe)

Sorteio

O Brasil antes do nascimento deBrasília, a esperança
de se construir uma cidade no Planalto Central, o
complexo emaranhado de acontecimentos históricos
que influenciaram na criação do projeto, a escolha do
lugar, a arquitetura modernista e os personagens que
marcaram a História da capital, são capítulos nar-
rados em palavras engajadas por Cezar Britto, na
obra "Candangos, Traços de Brasília" (RTM -
191p.). Concorra ao exemplar, cortesia do autor. ()

Novidades

A juíza Federal Isabela Ferrari juntamente com a
Thomson Reuters - Revista dos Tribunais lança a 2ª
edição da obra "Justiça digital". O livro explica uma
série de transformações pelas quais o mundo do Di-
reito passa em razão do avanço tecnológico. () "Ma-
nual da Defensoria Pública", mais um lançamento da
Editora Mizuno, de autoria de Muniz Freire, Jaime
Miranda e Rafael Figueiredo, apresenta a Defensoria
Pública por meio de um minucioso estudo da ins-
tituição e de seus temas correlatos. Confira! () Lan-
çada a obra "Aspectos Relevantes da Lei Geral de
Proteção de Dados", organizada por Gustavo Ma-
rinho, Rafael Valim, Valdir Simão e Walfrido Warde
(Warde Advogados). O trabalho coletivo contou
com a colaboração de especialistas brasileiros e es-
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trangeiros de diversas áreas do Direito como o ex-se-
cretário de Justiça do Estado de São Paulo, Belisário
dos Santos Júnior, e a advogada Juliana Vieira dos
Santos, ambos sócios do escritório Rubens Naves
Santos Jr. Advogados. ()

Migalhíssimas

Hoje, Lefosse Advogados promove um webinar so-
bre os "Desafios Logísticos e Atualidades no Frete
Rodoviário". O evento é gratuito. Diogo Ciuffo Car-
neiro, sócio, e Pedro Salarini, advogado sênior, am-
bos de Contencioso e Resolução de Disputas do
escritório, irão receber Luis Henrique Baldez, Pre-
sidente Executivo da ANUT, e Adriano Chalegh,
advogado da JBS, para debater as recentes inovações
legislativas que prometem alterar profundamente o
setor. Serão abordados também temas como o ex-
cesso depeso no frete eanovaregulamentação do do-
cumento de transporte eletrônico (DT-e). () "Como
Instituir Tarifa ou Taxa para o serviço de Resíduos" é
o tema do evento que o advogado Wladimir Antônio
Ribeiro (Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Mar-
ques Sociedade de Advogados) participa hoje, ao la-
do de Rudinei Toneto Junior, professor titular do
Departamento deEconomia daFEARP-USP,eFábio
Marques, coordenador dos projetos de resíduos só-
lidos da Fundace. () Hoje, no Covac 10-10, o ad-
vogado José Roberto Covac, sócio de Covac -
Sociedade de Advogados, irá falar sobre a cur-
ricularização da extensão nos cursos superiores ().
Às 11h, ele e a advogada da banca Janaina Rodrigues
Pereira participamdo webinar "Captação derecursos
no terceiro setor", junto com o fundador do Instituto
Apoio Brasil e Instituto Brasileiro de Negócios So-
ciais - Bureau Social, Marcos Mendes da Rocha ().
Hoje, às 17h30, a advogada especialista em Riscos
Financeiros, Agatha Lopes, e o diretor técnico de ga-
rantia da Fator Seguradora, Pedro Mattosinho, par-
ticipam do webinar "Seguro Garantia Arbitral" e
explicam tudo sobre o assunto. Participe! () Acon-
tece amanhã, às 13h, o "She Breaks the Law -
América Latina". A advogada Bárbara Gondim da
Rocha, head de Gestão do Conhecimento e Inovação

do RMS Advogados - Rocha, Marinho E Sales, fun-
dadora da Client Talk, recebem a CMO do She
Breaks The Law, Helen Burness, para o seu 1º café
virtual especialmente voltado para a América Latina:
"Café Latina". A discussão acontecerá em inglês,
mas as anfitriãs são fluentes em espanhol e por-
tuguês. A transmissão será cia plataforma zoom.
Amanhã, às 19h, acontece a 2ª live da série "Eleitoral
Digital sobre a LGPD e Partidos Políticos", or-
ganizada pelo escritório Pires & Gonçalves - Ad-
vogados Associados, com a participação da head da
área de Direito Digital, Patricia Peck Pinheiro, além
do assessor do TRE/RS, Alexandre Basílio, e do ad-
vogado eleitoralista e professor do IDP e do IBMEC,
Fabrício Medeiros (). Os especialistas abordarão os
principais desafios inerentes à adequação dos par-
tidos políticos à LGPD para garantir a integridade do
seu funcionamento e a proteção dos dados pessoais
dos seus filiados. Inscrições, . Eduardo Correa daSil-
va, sócio do escritório Correa, Porto | Sociedade de
Advogados, participa dia 17/6, às 16h, do webinar
"Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/CO-
FINS". () Maria GabrielaFreitas Cruz (Manesco,Ra-
mires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de
Advogados) concluiu o mestrado pela UFMG, apre-
sentando a dissertação "O in dubio pro societate nas
ações de improbidade administrativa: presunção de
inocência e dever de motivação das decisões ju-
diciais à luz da LINDB".

Gestão de processos

A Privacy Academy promove amanhã, às 19h30, o
curso "Gestão de Processos na LGPD". ()

Brasil na OCDE

No dia 17/6, às 19h, o Ibmec promove palestra online
"O Brasil deveria entrar na OCDE?". ()

Democracia e liberdade

Ministro Barroso é um dos participantes do webinar
gratuito "Democracia e liberdade de expressão: as-
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pectos constitucionais", que a AASP e o Instituto
Victor Nunes Leal - IVNL promovem dia 18/6, às
16h45. Participe! ()

Direito autoral

Dia 18/6, o CEPI - Centro de Ensino e Pesquisa em
Inovação da FGV Direito SP promove o webinar
"Direito autoral no Brasil e no mundo: para onde es-
tamos indo?", para debater e analisar os modelos in-
ternacionais de regulação autoral e avaliar o caminho
que a reforma da lei de direitos autorais brasileiros
parece estar tomando. Inscreva-se! ()

Nova lei de licitações

A 2ªediçãodo curso online "Nova Lei deLicitações",
promovido pela Editora Fórum em parceria com o
Instituto Protege, será realizado entre os dias 21/6 e
5/7. O evento traz discussões de relevância prática
para o dia a dia dos gestores e demais atores ligados
às contratações públicas. Participe! ()

Escritórios de advocacia

Thomson Reuters Brasil promove dia 24/6, às 10h, o
webinar gratuito "O que as Empresas Esperam dos
Escritórios de Advocacia?". Participe! ()

Dispute boards

Dia 29/6, às 18h, a CAMARB - Câmara de Mediação
e Arbitragem Empresarial - Brasil promove o we-
binar "O uso dos Dispute Boards na atualidade". O
evento será gratuito. Participe! ()

Direito Penal

As formas tradicionais de criminalidade continuam
oferecendo desafios cada vez maiores à sociedade no
seu enfrentamento, dadas as inovações tecnológicas
e a necessidade de proteção a bens e valores con-
siderados primordiais. O curso de especialização
"Direito Penal e Direito Processual Penal", pro-

movido pela PUC-SP, proporciona adiscussão deso-
luções convergentes para a prevenção e repressão da
macrocriminalidade. Inscreva-se! Desconto de 20%
em matrículas confirmadas até 30/6. ()

Software de gestão jurídica

Dia 22/6, das 19 às 21h, a Radar - Gestão para Ad-
vogados realiza a 3ª edição do curso de "Software de
Gestão Jurídica - Como Escolher, Configurar e Ali-
mentar". Samantha Albini ensinará como escolher o
software de gestão jurídica adequado as suas ne-
cessidades ou confirmar se o que você possui real-
mente é o melhor. Participe! ()

Presente e futuro

Estão abertas as inscrições para o "XIII Congresso
Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões", do
IBDFAM - Instituto Brasileiro de Direito de Família.
Com o tema "Prospecções sobre o presente e o fu-
turo", o evento está marcado para acontecer de 27 a
29/10.Concorra auma vaga-cortesia . Inscreva-se! ()

Entrevistas

Em uma série de entrevistas, no projeto denominado
"20' com BuscaJur", o BuscaJur apresenta seus par-
ceiros. Conheça a "In Company". ()

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
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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:

CE/Barbalha

MG/Areado

MG/Botelhos

MG/Braúnas

MG/Rio Vermelho

PA/Vitória do Xingu

SC/Guabiruba

SP/Analândia

SP/Itajobi

SP/Morro Agudo

SP/Piracaia

SP/Sandovalina

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA

"As Israel Shifts, Biden Has Chance At Stronger

Ties"

The Washington Post - EUA

"NATO agrees to toughen its China stance"

Le Monde - França

"Un sommet de la défiance entre Biden et Poutine"

Corriere Della Sera - Itália

"La Nato avverte Cina e Russia"

Le Figaro - França

"Ce que Macron prépare pour l'après-régionales"

Clarín - Argentina

"Cristina criticó duro a las prepagas y pidió que cam-
bie el sistema de salud"

El País - Espanha

"Los expertos de Trabajo piden elevar el salario mí-
nimo hasta el 10% para 2023"

Público - Portugal

"Há mais de oito mil alunos em casa de quarentena
por causa da covid-19"

Die Welt - Alemanha

"Nato sieht China nun als einen strategischen Ri-
valen"

The Guardian - Inglaterra

"'Time to ease off the accelerator': Johnson delays
end of lockdown"

O Estado de S. Paulo - São Paulo
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"E-mailsmostram mais atenção àcloroquinado quea
vacinas"

Folha de S.Paulo - São Paulo

"Incentivo auso de luz forado pico deve ter inícioem
julho"

O Globo - Rio de Janeiro

"Com sobretaxa maior, conta de luz vai subir de no-
vo"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais

"Impasse na volta às salas de aula em BH"

Correio Braziliense - Brasília

"Assassino pode ter sido ferido em troca de tiros"

Zero Hora - Porto Alegre

"Leite prepara nova reforma tributária para com-
pensar redução de alíquotas"

O Povo - Ceará

"Expectativas e medos na volta às aulas presenciais"

Jornal do Commercio - Pernambuco

"Atraso da Janssen e mais CoronaVac"
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