
abpi.empauta.com
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Clipping da imprensa

Brasília, 08 de março de 2022 às 07h58
Seleção de Notícias



abpi.empauta.com

Terra - Notícias | BR
Pirataria

Pesquisa mostra Brasil como o 5º país do mundo na pirataria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3

Exame.com | BR
07 de março de 2022 | Patentes

Maior rede de farmácias dos EUA registra patente para atuar no metaverso . . . . . . . . . . . . . . . . .      5

Agência Estado - Broadcast | BR
07 de março de 2022 | Direitos Autorais

Ecad lança segundo relatório sobre mulheres na música . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6

Diário do Noroeste Online | PR
07 de março de 2022 | Marco regulatório | INPI

Tecpar promove palestra sobre propriedade intelectual e inovação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7

Migalhas | BR
07 de março de 2022 | ABPI

MIGALHAS nº 5.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9



abpi.empauta.com Brasília, 08 de março de 2022
Terra - Notícias | BR

Pirataria

abpi.empauta.com pg.3

Pesquisa mostra Brasil como o 5º país do mundo na
pirataria 

Prática ilegal segue no País; foram 4,5 bilhões de
streams e downloads não licenciados entre janeiro e
setembro de 202

Dor de cabeça dos estúdios desde a era do VHS, a
pirataria continua tirando o sono de muitos exe-
cutivos do entretenimento - principalmente no Bra-
sil. Um relatório divulgado em fevereiro deste ano,
sob responsabilidade da Akamai, empresa global de
cibersegurança e entrega de experiências digitais,
mostra a persistência da pirataria online no Brasil.
Em 2021, o País ficou em 5º lugar no ranking global
de acessos em sites de pirataria, atrás de Estados
Unidos, Rússia, Índia e Turquia na lista.

Com o nome de Piratas à Vista, o relatório de se-
gurança da Akamai, em colaboração com a Muso,
empresa de tecnologia antipirataria, forneceu da-
dos sobre a atividade de pirataria de streaming e
download nos setores impactados (cinema, TV, mú-
sica, editorial e softwares) e ilustra como a pirataria
continua sendo financeiramente prejudicial a essas
indústrias no País. Segundo o estudo, foram 4,5 bi-
lhões de streams e downloads não licenciados entre
janeiro e setembro de 2021.

Globalmente, 61,5% dos consumidores que vi-
sitaram websites de pirataria os acessaram di-
retamente, enquanto 28,6% pesquisaram ativamente
por eles. É um prejuízo imenso, que tira boa parte dos
rendimentos de empresas. Segundo um le-
vantamento do Fórum Nacional Contra a Pirataria e
Ilegalidade (FNCP), apenas em 2020, o mercado ile-
gal custou R$ 287 bilhões ao Brasil, atingindo prin-
cipalmente as áreas de música e televisão.

"Além do evidente aumento dos volumes praticados,
o entendimento do que é a pirataria inclui fatores
econômicos e fatores tecnológicos. Especialistas
identificaram que a pandemia causou não só uma ex-
plosão no consumo de conteúdo digital, mas também

na pirataria desse conteúdo. Obviamente, existem
enormes interesses econômicos, tanto pelo lado dos
negócios quanto do crime", diz Claudio Baumann,
diretor da Akamai na América Latina.

Globalmente, os principais setores pirateados foram
televisão, 64 bilhões de visitas totais (veja quadro ao
lado), editoração (30 bilhões de visitas totais), ci-
nema (14,5 bilhões devisitas totais), música (10,8 bi-
lhões de visitas totais) e software, que inclui
videogames e softwares modernos para PC (8,9 bi-
lhões de visitas totais).

Quando os serviços de streaming começaram a ga-
nhar força no Brasil eno mundo,muitos especialistas
apontavam que esse seria o fim da linha para a
pirataria. Afinal, émuito mais simples ecômodo pa-
gar uma certa quantia em dinheiro para ter uma boa
quantidade de conteúdo com alguns toques no con-
trole remoto. No entanto, não foi o que aconteceu.

Segundo o relatório, muitas das conversasqueos pes-
quisadores da Akamai observaram online, re-
lacionadas à pirataria, mostram que enquanto um
determinado programa ou filme está sendo pi-
rateado, quem procura por esse conteúdo também
paga para acessar outros serviçosdestreamingdefor-
ma legal. "Parte (da pirataria no Brasil) ainda se dá
pela falta de acesso a certos conteúdos na região", ex-
plica o executivo.

Além disso, vale lembrar que algumas distribuidoras
adotaram uma tática de "digital first" em 2021 - em
outras palavras, priorizaram o digital. Foi o caso da
Warner: nos Estados Unidos, o estúdio lançava seus
filmes no HBO Max simultaneamente com os ci-
nemas, enquanto demorava um pouco mais para esse
lançamentodigital no Brasil. Comisso, abriu-se uma
janela em que a pirataria acontecia sem freios e sem
controle.



abpi.empauta.com Brasília, 08 de março de 2022
Terra - Notícias | BR

Pirataria

abpi.empauta.com pg.4

Continuação: Pesquisa mostra Brasil como o 5º país do mundo na pirataria 

"É importante lembrar, porém, que existem dois ca-
minhos diferentes na pirataria hoje. De um lado, há
quem pirateia filme e está no streaming, que poderia
assistir com uma assinatura de R$ 15. Do outro, há
um problema dos próprios serviços de streaming, que
não oferecem filmes antigos, filmes clássicos", diz
Hugo Harris, professor e coordenador do curso de
Jornalismo da Universidade Presbiteriana Macken-
zie. "Uma coisa é assistir Viúva Negra, que está com
fácil acesso. Outra coisa é pegar um filme oculto de
1943."

No caso da pirataria da TV, também é notável que a
maioria das séries e temporadas está disponível em
serviços de streaming. Três estão no Disney+
(WandaVi sion, Loki e Falcão e o Soldado In-
vernal), quatro no HBOMax (Rick andMorty, Game
of Thrones, The Flash e Superman & Lois), uma no
Star+ (The Walking Dead) e uma na Netflix
(Vikings) . Só uma, a novela coreana True Beauty,
não está disponível em streaming algum no Brasil.

Isso indica outro fator que favorece a pirataria: o ex-
cesso deserviços torna o mercadomais restritivo, im-
pedindo financeiramente que as pessoas tenham
acessoa todos streamings eseus conteúdos. "Se antes
o consumidor assinava uma única plataforma de
streaming para ter acesso ao que fosse de seu in-
teresse, hoje existemmuito mais opções.Eaqui entra
o fator econômico e a praticidade, pelo fato de muitas
pessoas não estarem dispostas a assinar tantas pla-

taformas", diz Baumann.

Há alguma maneira de restringir a pirataria? "Posso
ser bem sincero? Não tem o quefazer", diz Harris. "A
gente infelizmente mora em um País em que há a cul-
tura da vantagem. Talvez a única solução seria blo-
quear esses downloads. Só que, assim como tem
gente quedescobre maneirasdebloquear, alguémvai
desbloquear."

Baumann chama a atenção para a tecnologia. "Um
dos focos que emissoras e serviços de streaming de-
vem ter é se proteger de possíveis vulnerabilidades
nos processos e interfaces de acesso aos conteúdos,
pois os criminosos procuram constantemente ex-
plorar essas áreas", diz o executivo. Recentemente, a
Disney seguiu esse caminho quando comprou a
patente de um sistema que usa a blockchain, um mé-
todo de registro de informações, para tentar diminuir
o acesso de piratas aos seus sistemas.

No entanto, mais que isso, é preciso focar na edu-
cação dos consumidores. "Uma das vertentes que te-
mos é a educacional: mostrar ao consumidor que ele
não pode participar dessa cadeia ilegal e não dar se-
guimento a práticas ilegais", diz Edson Vismona,
presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e
Ilegalidade (FNCP).

Publicidade
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Maior rede de farmácias dos EUA registra patente
para atuar no metaverso 

A CVS,maior rede defarmácias dos EstadosUnidos,
registrou uma patente para realizar a venda de bens
de consumo, tais como produtos de higiene pessoal e
remédios controlados por receita, e oferecer serviços
de nutrição e bem-estar dentro do metaverso.

O pedido foi protocolado no Escritório de Patentes
dos EstadosUnidos no dia 28 defevereiro,masveio à
tona somente agora. "O download de bens virtuais,
tais como uma variedade de produtos, remédios con-
trolados por receita, saúde, bem-estar, beleza e pro-
dutos de cuidados pessoas, e produtos no geral para
uso online e dentro de mundos virtuais", especifica.
Tornando pública sua intenção de utilizar a tec-
nologia blockchain aseu favorem sua entradano me-
taverso, a empresa também solicitou a patente para
criação e comercialização de NFTs, sem especificar
se eles representariam os produtos ou qualquer outra
ação comercial da companhia.

Quer conteúdos exclusivos sobre cripto em primeira

mão? Siga o FoM no Twitter!

Por fim, arede com mais de9 mil lojas espalhadas pe-
los EUA, pede: "o provimento de informações, no-
tícias e comentários no campo da nutrição, saúde e
bem-estar dentro de ambientes de realidade virtual e
aumentada; serviços de saúde em realidade virtual,
especificamente tratamentos não emergenciais". En-
tretanto, a CVS não deixou claro se irá oferecer seus
serviços dentro de metaversos, como o The Sandbox
e o Decentraland, ou se irá criar o seu próprio.
A presença de marcas estabelecidas dentro do me-
taverso é cada vez maior. Recentemente, o Mc-
Donald's também registrou seu pedido de patente
para entrar no mundo virtual, incluindo planos para
"um restaurante virtual com produtos reais e vir-
tuais" e para "operar um restaurante virtual com en-
trega em domicílio".
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram |
Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok



abpi.empauta.com Brasília, 07 de março de 2022
Agência Estado - Broadcast | BR

Direitos Autorais

abpi.empauta.com pg.6

Ecad lança segundo relatório sobre mulheres na
música 

Rio de Janeiro, RJ--(DINO - 07 mar, 2022) - A in-
dústria da música conta com a representatividade de
mulheres que se destacam como artistas e com-
positoras. Mas elas fazem parte de uma minoria, já
que a participação feminina no mercado musical ain-
daémuitopequena em relação aoespaço ocupado pe-
los homens. Com o relatório 'O que o Brasil ouve -
Edição Mulheres na Música', o Ecad (Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Distribuição) apresenta um
balanço sobre a presença das mulheres nesse mer-
cado e mostra que houve um crescimento, ainda que
discreto, nos últimos anos. O objetivo do estudo é
apoiar a atuação das mulheres na cadeia produtiva da
música para que alcancem seus espaços. No Dia In-
ternacionaldaMulher,nesta terça-feira,dia 08, o des-
taque épara elas. 'Esta éasegundaediçãodo relatório
do Ecad sobre as mulheres na música e acredito que
levantamentos como esse podem ajudar não só a
mostrar a participação feminina, mas também apoiar
e estimular o seu crescimento.
Os dados apontam para um longo caminho a ser per-
corrido em proldeuma total igualdade degênero nes-
se mercado, mas é fundamental ter um estudo que
apresente a relevância eaparticipação damulher. Até
porqueé importante levarmos em consideração queo
ecossistema da música não é formado apenas por in-
térpretes e compositoras, mas também por pro-
dutoras e musicistas', disse a superintendente
executiva do Ecad, Isabel Amorim. A participação

feminina em relação ao número de titulares de mú-
sica beneficiados com direitos autorais apresentou
um aumento discreto, mas importante, de 5% em
2021. Do total de valores distribuídos em 2021, as
mulheres receberam cerca de 7%, igualando o re-
sultado de 2020. Os titulares de música são os com-
positores, intérpretes, músicos, editores e produtores
fonográficos filiados em uma das sete associações de
música que administram o Ecad (Abramus, Amar,
Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC).
A presença feminina no ranking dos 100 autores com
maior rendimento, considerando todos os segmentos
de execução pública, também cresceu: apesar da pre-
sença esmagadora dos homens, a presença feminina
dobrou de 2020 para 2021, saltando de 2% para 4%.
Mesmo com os avanços, a média de apenas 4 mu-
lheres entre os 100 autores com maior rendimento
nos últimos cinco anos mostra queo cenárioainda es-
tá longe da igualdade. O relatório 'O que o Brasil ou-
ve' - edição Mulheres na Música apresenta ainda um
balançosobre adistribuição dos direitos autorais des-
tinada às mulheres, em comparação aos homens, as
categorias de titulares de música mais contempladas,
o aumentodapresença feminina nagestão coletiva da
música no Brasil e o ranking das músicas nacionais
mais tocadas nos últimos cinco anos com mulheres
entre os autores. Website: http://www.ecad.org.br
Broadcast Imagem
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Tecpar promove palestra sobre propriedade
intelectual e inovação 

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) pro-
move na próxima quinta-feira (10) uma palestra on-
line sobre os principais aspectos relacionados à
proteção da inovação, por meio de propriedade in-
telectual. A transmissão será pelo aplicativo Zoom,
com início às 10 horas. A participação é gratuita,
com inscrição prévia.

O evento é uma iniciativa da Agência de Inovação do
Tecpar, que apoia ações de disseminação da
Propriedade Intelectual para inventores, startups e
empresas paranaenses. De acordo com dados do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
em 2021 o Paraná foi o 3º estado que mais solicitou
depósitos de patentes de propriedade intelectual.
Foram 667, de um total de 7.288 pedidos.

Apresentação - A palestra será ministrada pelo ad-
vogado especialista em Direito da Propriedade In-
telectual e Direito Eletrônico, Custódio Cesar Castro
de Almeida. Ele vai compartilhar sua experiência na
área, especialmente nos assuntos relacionados amar-
cas, patentes, desenho industrial, programa de com-
putador, direito da moda (em inglês, fashion law),
indústria criativa, registros internacionais e con-
tratos.

Almeida também vai esclarecer aspectos de temas
como: a importância da gestão dos ativos in-
telectuais; proteção de propriedade intelectual para
software; como se preparar para o processo sim-
plificado de concessão de patentes; registro in-
ternacional de patentes de invenção; titularidade,
inventor e exploração.

direitos - A propriedade intelectual diz respeito aos

direitos relativos às invenções, obras artísticas, li-
terárias, científicas, descobertas científicas, marcas
industriais, fonogramas, entre outros itens. Ela está
dividida nas categorias direito autoral, propriedade
industrial e proteção sui generis â que envolve a to-
pografia de circuito integrado, as variedades de plan-
tas chamadas de cultivar, os conhecimentos
tradicionais e o acesso ao patrimônio genético.

O tema ganhou relevância com a regulamentação da
Lei de Inovação, em âmbito nacional. O novo marco
legal determinou que haja a definição dos direitos de
Propriedade Intelectual nos contratos relativos a
parcerias de pesquisa e desenvolvimento, bem como
encomendas tecnológicas e outras.

Essa é uma questão que interessa, especialmente, a
universidades e agentes do ecossistema de inovação,
já que os ativos de propriedade intelectual e
transferência de tecnologia são aspectos im-
portantes na avaliação dos projetos e programas de
pesquisa e inovação.

Passo a passo - No Brasil, para se registrar uma pa-
tente, é necessário depositar um pedido no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Depois
de devidamente analisado, o depósito poderá se tor-
nar uma patente, com validade em todo o território
nacional.

Porém, antes disso, é recomendável que se faça uma
busca para saber se não há nada igual ou semelhante
já patenteado no Brasil e no mundo. A busca de an-
terioridade, realizada por meio de uma pesquisa em
diversas bases internacionais de patentes e pe-
riódicos, éfeitapara identificarse existemoutros pro-



abpi.empauta.com Brasília, 07 de março de 2022
Diário do Noroeste Online | PR

Marco regulatório | INPI

abpi.empauta.com pg.8

Continuação: Tecpar promove palestra sobre propriedade intelectual e inovação 

dutos ou processos semelhantes.

Agência de inovação - A Agência de Inovação do
Tecpar desenvolve as atividades de prospecção e in-
teligência tecnológica, relativas à gestão da
propriedade intelectual dos produtos, processos e
serviços - do projeto à sua elaboração, com foco em
oportunidades de negócio.

Em 2020, a unidade lançou o Selo de Inovação Tec-

par, iniciativa voltada para empreendedores e em-
presários interessados em avaliar o potencial
inovador de seus produtos ou conceitos. O Selo é
mais uma ferramenta de apoio que o Tecpar oferece
aos empresários que buscam validar suas ideias ino-
vadoras na área de tecnologia, já que a validação do
Tecpar representa um diferencial para o empresário
na fase de busca de novos parceiros.
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Fechamento às 09h47.

"A natureza, como a história, não se faz brincando."

Machado de Assis

Aventura jurídica

Dois homens acionaram a Justiça para cobrar a "ba-
gatela" de R$ 50 bilhões de uma instituição fi-
nanceira. Sim, isso mesmo quevocê viu, leitora. Para
isso, valeram-se de documentos centenários. Os ser-
vidores do TJ/MG foram até obrigados a reajustar o
sistema, de modo a comportar um valor com tantas
casas decimais. Depois, no entanto, desistiram da
ação. Parao magistradoJosé Paulino deFreitas Neto,
de Uberaba/MG, os responsáveis por "brincar" com
o Judiciário dessa forma devem ser condenados em
litigância de má-fé. ()

Amém

Migalheira, imagine se os autores pegam o juiz do
Sertão da Farinha Podre (antiga denominação de
Uberaba/MG) em um dia ruim e S. Exa. condena a
dupla aopagamento de1% do valor dacausa; isso da-
ria algo em torno de R$ 500 milhões. No caso, as par-
tes podem agradecer! O magistrado fixou um
percentual bem menor: 0,0001%, o queequivale aR$
50 mil. ()

No privado

Pai é citado via Facebook em processo de alimentos.
Com efeito, após várias tentativas frustradas, a parte
foi localizada nas redes sociais. Ato contínuo, juiz
mandou citá-lo via Messenger do Face. ()

Direito a herança

STJ: Menor de idade que mata os pais não tem direito
a herança. Confira o acórdão da 3ª turma do Tribunal
da Cidadania. ()

Advogados inadimplentes - Voto nas eleições

Em manifestação ao STF, Augusto Aras afirmou ser
inconstitucional a exigência de quitação de débitos
com a OAB para que advogado possa votar nas elei-
ções internas da instituição. ()

"Casa da mãe Joana"

Dallagnol ataca Lewandowski e diz que STF "virou
casa da mãe Joana". O ex-procurador também afir-
mou que o ministro "faz o que quer em favor do
ex-presidente Lula". ()

Dallagnol e o PowerPoint

Em breve o STJ julgará ação movida por Lula contra
Deltan Dallagnol. No processo, o petista pede in-
denização de R$ 1 milhão em razão da entrevista à
imprensa, ocorrida em 2016, naqual o ex-procurador
apresentou um PowerPoint para explicar o teor da
primeira denúncia contra Lula, envolvendo o tríplex
do Guarujá/SP. ()

!!!

Neste fim de semana, áudios do deputado estadual
Arthur do Val, conhecido como "Mamãe Falei", em
que fala que mulheres ucranianas são "fáceis, porque
são pobres" revoltaram a internet e quem estava fora
dela. Em nota, OAB/SP repudiou a fala do deputado
e hoje irá pedir a cassação do parlamentar. ()

Mamãe avisou...

Esse cidadão, que usa a alcunha de "Mamãe Falei", é
do tipo que gosta de "lacrar" nas redes sociais. Até
que foi longe demais, sendo o que é. Enfim, com o
tempoas carapuçasvãocaindo. Aproveitando umtro-
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cadilho machadiano, é do tipo de parlamentar que é
para lamentar.

Misoginia

Juiz do TRT da 2ª região criticou o SBT por contestar
condenação daemissora aopagamento deR$ 500 mil
por danos morais por misoginiadeSilvio Santos con-
tra a jornalista RachelSheherazade. Paramagistrado,
asentençajá proferida foiclarae"a insistência nãose-
rá tolerada". ()

Onde é que mora amizade?

Depois de dois anos, as aulas presenciais da Fa-
culdade de Direito da USP voltam dia 14. Os aca-
dêmicos das Arcadas poderão voltar ao território
livre (de tudo, inclusive da covid-19). A propósito,
não é possível ser filho de S. Francisco sem pisar nos
chãosdepedra do pátio das Arcadas, semse curvar ao
túmulo de Júlio Frank, sem se inebriar com o Salão
Nobre, sem se sentir penetra por estar na Sala das Be-
cas, sem sentir o aperto da Sala dos Estudantes, sem
tomar uma cerveja no Porão. Enfim, são coisas que
não dão para fazer pelo zoom. Que venham as festas,
os jogos jurídicos, os penduras, as peruadas... ()

Precisamos voltar

OAB/PI pede reabertura 100% presencial do Ju-
diciário. A seccional também solicitou ao TJ ce-
leridade nos processos das comarcas do interior. ()

TRF-2 - Lista tríplice

TRF da 2ª região define lista tríplice de juízes para
promoção por merecimento, e o nome para pro-
moção por antiguidade, às vagas de desembargador
criadas pela lei 14.253/21. ()

Comissão jurídica

Presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva editou re-
solução criando o ConselhoSuperiordeAssuntos Ju-

rídicos (Conjur), que será presidido pelo ministro
Cesar Asfor Rocha. O conselho terá nove comissões
temáticas, que vão preparar estudos ligados a temas
de interesse da indústria. ()

Pacote anticrime

O STF finaliza amanhã o julgamento de duas ações
que questionam a determinação da revisão da prisão
preventiva após 90 dias, imposta pelo pacote an-
ticrime. O advogado Antonio Ruiz Filho (Ruiz Filho
Advogados) traz importante considerações sobre o
questionamento no Supremo. ()

$$$

A partir de hoje, os nascidos antes de 1968 e as em-
presas abertas antes deste ano podem sacar o di-
nheiro esquecido em bancos. Confira o passo a passo
para realizar a operação. ()

Internacional - Trabalho temporário

Falta de mão de obra faz EUA disponibilizar 20 mil
vistos adicionais para trabalhos temporários. Daniel
Toledo (Toledo Advogados Associados), es-
pecialistaem Direito Internacional, fala sobre as van-
tagens que esse movimento pode trazer. ()

O golpe tá aí

Vendedorquenãoobservou as regrasdeutilização da
OLX eacabou caindo em umgolpe deterceiro nãose-
rá indenizado pela plataforma. Assim entendeuo juiz
de Direito Antonio Balthazar de Matos, da 6ª vara Cí-
vel de São Bernardo do Campo/SP. ()

Contrato bancário

Decisão confirma legalidade dos descontos rea-
lizados no benefício previdenciário de um con-
sumidor analfabeto. O desembargador Douglas
Airton Ferreira Amorim concluiu que caberia ao
cliente comprovar o não recebimento do empréstimo
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por meio dajuntadado seu extratobancário,o quenão
ocorreu. O escritório Parada Advogados atuou em
defesa do banco. ()

Negligência

Mulher será indenizada após pagar dívida econtinuar
com nome sujo. Justiça de Goiás considerou que a
empresa Serasa foi negligente, pois inseriu dados em
seu cadastro, de ofício, mas não procedeu à exclusão
com a mesma diligência inicial. O escritório Bam-
birra, Merola e Andrade Advogados atuou na causa.
()

Difal

1 - Liminar suspendeu a exigibilidade do Difal de-
correntes deoperações devendasdemercadorias rea-
lizadas por uma distribuidora de materiais a
consumidores finais não contribuintes do ICMS, si-
tuados no DF, em 2022. O caso foi patrocinado pela
banca Ratc & Gueogjian Advogados. () 2 - Empresa
não pagará Difal do ICMS de vendas a consumidores
finais não contribuintes do ICMS situados no Estado
do Paraná. ()

IPVA

STF vai discutir cobrança de IPVA de veículos de lo-
cadoras nos estados das filiais. ()

IPVA - II

Falando em IPVA, o que ocorreu com as ruas da ci-
dade de São Paulo? O prefeito está querendo testar a
durabilidade dos carros? Deus nos livre, não há um
metro em que não se tenha um remendo malfeito ou
um buraco.

Transparência

STF invalidou inexplicável regra que previa o sigilo
na tramitação de processos administrativos ins-
taurados por agências reguladoras para apurar in-

frações de concessionárias de serviço público. ()

Improbidade - Dolo

Juiz da 1ª vara de Pirapozinho/SP absolveu um
ex-prefeito deTarabai/SPeoutrascinco pessoas acu-
sadas de improbidade administrativa na contratação
de advogados pela prefeitura. Magistrado, ba-
seando-se na nova lei 14.230/21, considerou que o
dolo não ficou demonstrado. ()

Ações coletivas

O que pode estar por trás da ADPF da CNI sobre des-
tinação de indenizações em ações coletivas? O sub-
procurador-geral do Trabalho aposentado Ricardo
José Macedo de Britto Pereira analisa a questão. ()

Dispensa discriminatória

Supermercado Assaí é condenado por dispensa dis-
criminatória de homem negro. Para a juíza, o caso se
mostra como mais um exemplo de racismo estrutural
presente na sociedade e na atitude do empregador. ()

Migas

1 - STF - A chamada "alta programada" para se-
gurados no INSS é constitucional? STF decidirá. () 2
- STF invalidou regra da Constituição do Estado de
SP que conferia autonomia à carreira de delegado da
polícia civil. () 3 - STJ - Justiça estadual julgará for-
necimento de medicamento off label. () 4 - TRF da 5ª
região - Liberação de mercadoria importada não po-
de ser objeto de análise emergencial no plantão ju-
diciário. () 5 - TRT da 2ª região - Trabalhadora que
vende criptomoeda nãoéenquadradacomo bancária.
() 6 - JF determina que candidato eliminado de con-
curso na aferição das cotas raciais retorne à lista de
ampla concorrência. ()

Dia Nacional da Síndrome de Down

Sancionada a lei 14.306/21, que institui o Dia Na-
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cional da Síndrome de Down, a ser celebrado no dia
21 de março de cada ano. ()

Rol da ANS

Nova lei (14.307/22) dita regras sobre incorporação
de novos tratamentos à lista da ANS e obriga planos
desaúdeafornecer tratamentooral contra o câncer. ()

Reajuste etário

Juiz condena operadora de saúde por impor reajuste
etário abusivo a beneficiária quando ela completou
56 anos. A consumidora pagava R$ 1,6 mil na men-
salidade do plano de saúde e, após o reajuste, o valor
foi para R$ 2,3 mil. O escritório Lopes & Giorno Ad-
vogados atuou no caso. ()

Custeio de cirurgia

Plano de saúde deve custear cirurgia bu-
comaxilofacial a paciente, bem como arcar com os
honorários médicos para o procedimento, no limite
do que paga aos profissionais credenciados. O es-
critório Guedes & Ramos Advogados Associados
atua pelo paciente. ()

Contratação fraudulenta

Claro é condenada a indenizar cliente que teve dados
usados em contratação fraudulenta e ficou preso por
três dias. ()

Vizinhos barulhentos

Casal que perturbou tranquilidade da vizinhança
com som alto na cidade de Sena Madureira/AC foi
condenado. ()

Briga de cachorro grande

Dono de pitbull que fugiu de casa e atacou outro cão
terá de pagar danos morais e materiais. ()

Receptação culposa

Cidadão que comprou uma furadeira de um morador
de ruapor menosde10% deseu valor demercado(R$
50 em dinheiro emais uma garrafa devinhodeR$ 13)
foi condenado pelo crime de receptação culposa e pe-
na de três meses de detenção. ()

Migas

7 - TJ/SP - Estado deverá manter "Bom Prato" para
moradores de rua durante a pandemia. () 8 - TJ/SP -
Assinatura falsificada em contrato social de empresa
gera indenização. () 9 - RS - Liminar derruba decreto
estadual que desobrigava todas as crianças com me-
nos de 12 anos de utilizar a máscara de proteção fa-
cial. () 10 - PL proíbe que notário seja titular de 2
cartórios por mais de 6 meses. () 11 - PL mantém de-
legação após aposentadoria voluntária de titular. ()

Viagem à Rússia

Moraes manteve pedido de investigação sobre via-
gem presidencial àRússia no inquérito sobre milícias
digitais. Na mesma decisão, o ministro pediu in-
formação sobre participação do vereador Carlos Bol-
sonaro na comitiva. ()

Novo secretário

O advogado Rodrigo Roca, um dos defensores de
Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, deixa a
causa para assumir a Senacon - Secretaria Nacional
do Consumidor, ligada ao ministério da Justiça. ()

Telegram

O juiz Federal Victorio Giuzio Neto,deSP, intimouo
aplicativo de mensagens Telegram a explicar sua po-
lítica de combate à desinformação no Brasil. ()

Colunas

Migalhas de Direito Médico e Bioética
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Migalhas estreia hoje a coluna "Migalhas de Direito
Médico e Bioética", coordenada pelos professores
Fernanda Schaefer, Igor Mascarenhas, Luciana Da-
dalto, Miguel Kfouri NetoeRafaella Nogaroli. Oses-
pecialistas vão debater temas desafiadores e atuais da
área, além de discussões no contexto da pandemia da
covid-19. Abrindo a coluna, Graziella Trindade Cle-
mente e Nelson Rosenvald tratam da mul-
tifuncionalidade da responsabilidade civil no
contexto das novas tecnologias genéticas. ()

Direito Privado no Common Law

Na coluna de hoje, o advogado Daniel Dias aborda o
tema guerra e contrato. O especialista analisa im-
plicações do conflito entre Rússia e Ucrânia para co-
merciantes. ()

Leitura Legal

A maternidade de substituição durante a guerra na
Ucrânia e no Brasil é tema analisado pelo promotor
de Justiça aposentado, Eudes Quintino de Oliveira
Júnior. ()

Migalhas Contratuais

Muito se discute a cobertura dos planos de saúde em
suas diversas modalidades. A professora Fernanda
Paes Leme destaca dois temas recorrentes: a am-
pliação de cobertura dos planos como decorrência da
incorporação de novos procedimentos e a discussão
sobre a natureza do rol da ANS. ()

Direito trabalhista nos negócios

Breves apontamentos sobre turnos ininterruptos de
revezamento, por Luiz Carlos Amorim Robortella e
Antonio Galvão Peres. ()

Papo Jurídico

No vídeo dehoje, GuilhermeGalhardo Antoniettofa-
la sobre ação de consumo e quem deve provar o vício

do produto. ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Migalhas de peso

- "A constituição de bem de família após o re-
conhecimento da dívida", por Julio Brotto (Dotti Ad-
vogados). ()

- "Embora STF já tenha formado maioria favorável
contra a incidência do imposto de renda sobre a pen-
são alimentícia, votação será reiniciada 'do zero'",
por SylvioFernandoPaes deBarros Júnior, Fernanda
Botinha Nascimento, Helena Soriani e Giovanna
Molinaro Ferrão(AraújoePolicastro Advogados). ()

- "Limites do direito de expressão pela ótica do con-
trato de trabalho", por Ricardo Trajano Valente
(Queiroz e Lautenschläger Advogados). ()

- "Fraudes e ambiente corporativo: Um preocupante
cenário intensificado napandemia covid-19", por Pe-
dro Beretta e Giovanna Ferrari (Höfling Sociedade
de Advogados). ()

- "Base de cálculo do ITBI não está atrelada ao valor
adotado como parâmetro para lançamentodo IPTU",
por David Borges Isaac (Brasil Salomão e Matthes
Advocacia). ()

- "A criação e instituição do Fundo de Recuperação e
Estabilização Fiscal do Paraná (FUNREP)", por Luã
Gadelha Silva Gualberto de Assis (Gaia Silva Gaede
Advogados). ()

- "Regime ex-tarifários - Prorrogação do regime de-
ve ser formalizada até 28 de fevereiro de 2022", por
Ana Carolina Cortez (Braga & Garbelotti - Con-
sultores e Advogados). ()

- "Contrato de arrendamento rural e a validade ju-
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rídica da notificação extrajudicial por meios ele-
trônicos", por Antônio de Las Cuevas (Aibes
Advogados Associados). ()

- "Nulidades dos contratos da nova lei de licitações e
contratos administrativos: eureka do legislador ou
positivação do entendimento consolidado pelos ór-
gãos de controle?", por Ana Cristina Fecuri e Lean-
dro Moraes Leardini (Dal Pozzo Advogados). ()

- "A nova carteira de identidade ressalta a im-
portância da documentoscopia para a prevenção de
fraudes", por Jacqueline Tirotti (Tirotti Perícias). ()

- "Tenho um cargo público, posso acumular com ou-
tro cargo ou emprego público?", por Agnaldo Bastos
(Agnaldo Bastos Advocacia Especializada). ()

- "A dupla imputação ao crime de sonegação fiscal (e
lavagem de dinheiro)", por João Vieira Neto (João
Vieira Neto Advocacia Criminal). ()

- "Doceria", por Karina Ribeiro e Mauro Lauria Reis
(Gameiro Advogados). ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Informe publicitário

Tudo o que você precisa para o seu carro está no Au-
toline. Você pode contar com os serviços do Bra-
desco para conquistar o sonho de ter um veículo
novo! ()

Diversidade

A Ajufe e a Comissão Ajufe Mulheres convidam lan-
çam a pesquisa "Quem estamos emponderando? In-
dicadores e tendências sobre diversidade judicial em
Cortes constitucionais", que acontece amanhã, às
10h, na sede da Ajufe, em Brasília. ()

Comissão de Improbidade

A advogada Thaís Marçal, da OAB/RJ, foi nomeada
para mais um mandato como presidente da Comissão
de Estudos de Improbidade Administrativa da sec-
cional. Ela permanecerá no cargo até dezembro de
2024. ()

Falecimento

Faleceu, no sábado, o desembargador do TJ/SP Mar-
cos Antonio de Oliveira Ramos. Era egresso das Ar-
cadas do Largo S. Francisco (Turma de 1978) e
atuava na 30ª câmara de Direito Privado. Ingressou
no Ministério Público em 1978. Foi promotor de Jus-
tiça até 1992 e procurador de Justiça de 1992 a 2002.
Assumiu o cargo de juiz do Tribunal de Alçada Cri-
minal de São Paulo, pelo critério do quinto cons-
titucional, em 2002. ()

Baú migalheiro

Há 173 anos, em 7 demarço de1849, José Hilario Ló-
pez foi eleito como presidente da República da Co-
lômbia. O político, que também era militar, ficou
conhecido por seu governo controverso e suas di-
ferentes reformas políticas, econômicas e sociais,
como a abolição da escravatura, a lei agrária, a se-
paração da Igreja e o Estado, a liberdade de imprensa
e a federalização. Na época, aconteceram combates
causados por antigos escravos e camponeses, pro-
vocando escândalos na imprensa e nos meios po-
líticos, que foram interpretados como saltos
democráticos pelo ex-presidente. (Compartilhe)

Novidades

Acaba de ser lançado o livro "Financiamento na Re-
cuperação Judicial e na Falência", de Leonardo
AdrianoRibeiro Dias, pelo Grupo Gen - Editoras Fo-
rense, Método e Atlas. () Thomson Reuters - Revista
dos Tribunais lança a obra "Teoria Geral do Estado e
Ciência Política", de autoria de Cláudio De Cicco e
Alvaro de Azevedo Gonzaga. () A Rede Governança
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Brasil, com apoio de Instituto Latino-Americano de
Governança e Compliance Público - IGCP, lançou a
1° edição impressa do "Código de Boas Práticas em
Governança Pública" (Mente Aberta - 144p.). O ma-
terial foi produzido pelo Comitê de Governança na
Prática da RGB e contribui no direcionamento dos
caminhos para o desenvolvimento dos mecanismos
de liderança, estratégia e controle em todos os níveis
federativos. Confira! ()

Migalhíssimas

Após o almoço, às 14h, Ana Tereza Basilio, vi-
ce-presidente da OAB/RJ e sócia do escritório Ba-
silio Advogados, participa daaberturada"Jornada da
Mulher Advogada", promovida pela Comissão OAB
Mulher da OAB da Barra da Tijuca. Amanhã, às 19h,
Ana Tereza participa, pelo YouTube Oabrjoficial, de
palestra com o advogado RodrigoFux. O tema do en-
contro virtual é "A mediação e a análise econômica
do processo". Foi remarcado para hoje, às 17h, o we-
binar "O que acontece na Ucrânia?", promovido pelo
IREE, que é presidido pelo advogado Walfrido War-
de (Warde Advogados). A transmissão será pelo ca-
nal do IREE TV no YouTube. PG Advogados
participará, pela segunda vez, do evento in-
ternacional e referência do setor de tecnologia e
negócios do mundo jurídico, a "Legalweek". A feira,
que reúne milhares de profissionais de bancas e de-
partamentos jurídicos de mais de 30 países, voltará a
receber visitantes de forma presencial em Nova
York. Com início amanhã, o evento vai até dia 11/3.
() Marcelo Terra, sócio do escritório Duarte Garcia,
Serra Netto e Terra - Sociedade de Advogados, par-
ticipa do evento "Seminário Jurídico Secovi-SP - Vi-
ce-presidência de Incorporação e Terrenos
Urbanos". O encontro debaterá temas relevantes e
atuais do mercado imobiliário e da construção civil.
O advogado realizará palestra sobre a "MP
1.085/2021 - Alterações relativas à concentração dos
atosnamatrícula", dia 14/3,das 18 às 20h30. Mais in-
formações, . Dias 14 e 16/3, às 19h, ocorrerá o "1º
Congresso de Direito Criminal em homenagem ao
Prof. Osvaldo Serrão", organizado pela Comissão

dos Acadêmicos de Direito e Estágio Profissional
(CADEP) da ABRACRIM. As palestras serão pro-
feridas por grandes nomes do Direito Penal, entre
eles Leonardo Sica (vice-presidente da OAB/SP),
Luiz Flávio Borges D'Urso (presidente de honra da
ABRACRIM e sócio do escritório D'Urso e Borges
Advogados Associados) e Marina Coelho Araújo
(presidente do IBCCRIM - Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais e sócia do escritório Costa, Coe-
lho Araujo e Zaclis Advogados). A Comissão dos
Acadêmicos de Direito em SP tem como presidente
Luiz Eduardo D'UrsoeaComissãoem MGquem pre-
side é Pedro Guerra, que coordenam o Congresso. ()
Dia18/3,às 18h, aovivopara aTvAberta deSão Pau-
lo, o jurista Kiyoshi Harada presidente do Instituto
Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Fi-
nanceiro e Tributário, IBEDAFT e sócio do es-
critório Harada Advogados Associados, e Gustavo
Brigagão, presidente do CESA - Centro de Estudos
das Sociedade de Advogados, dão entrevista ao jor-
nalista Walter Ciglioni, vice-presidente da Tv Aberta
deSão Paulo,sobre o tema"AsReformas queo Brasil
Necessita e Nunca são Realizadas".

Semana acadêmica

De hoje a 11/3, o Mestrado e Doutorado Acadêmico
da FGV Direito SP promove a "Semana de Abertura
do Mestrado e Doutorado Acadêmico". ()

Mulher na política

Amanhã, o Programa de Diversidade e Inclusão da
FGV Direito Rio promove o webinar "Dia In-
ternacional da Mulher: Lugar de mulher também é na
política", que vai celebrar e discutir os 90 anos do su-
frágio feminino no Brasil. O evento, aberto e gra-
tuito, será transmitido das 9 às 11h, pelo Canal da
FGV no YouTube. ()

Resistência feminina

Dilma Rousseff e Elizabeth Gómez Alcorta par-
ticiparão do webinar "Resistência feminina: rom-
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pendo os controles sociais", promovido pelo IAB no
Dia Internacional da Mulher, amanhã, às 17h, no ca-
nal TVIAB no YouTube. ()

Mulheres

A Comissão da Mulher Advogada da OAB/SP reúne,
amanhã, às 19h, um grupo de lideranças femininas na
esfera jurídica para abordar o tema"Mulheres que fa-
zem o impossível ser possível". A transmissão será
por meio do canal WebTV OAB SP no YouTube. ()

Trabalhista

A Editora Mizuno promove amanhã o sorteio de uma
bolsa 100% gratuita para a 2ª edição do curso "Tra-
balhista Class". Participe! ()

Ativos intangíveis

O Centro de Educação Continuada - CEDUC da
ABPI - Associação Brasileira da Propriedade In-
telectual lança a 3ª edição do curso "NFT: a nova for-
ma de proteção de ativos intangíveis". Com aulas
online, de 14/3 a 12/4, das 18 às 19h30. O objetivo é
capacitar profissionais de propriedade intelectual
para atuar em casos que envolvam novas tecnologias
e forma de cessão de direitos, bem como artistas que
pretendam utilizar NFts para proteger suas criações.
Sócios da ABPI têm desconto especial. Inscreva-se!
()

Direito Público

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
oferecenovo curso deatualização com o tema"Curso
Preparatóriopara Concursos Públicos- Direito eCar-
reiras Públicas". As inscrições para o primeiro mó-
dulo "Direito Público" já estão abertas! As aulas
terão início dia 15/3. Inscreva-se! ()

Direito Constitucional

A EBEC - Escola Brasileira De Estudos Cons-

titucionais promove, com apoio daThomsonReuters
Brasil, de26 a28/5,das 9 às 18h, o "XVIII Congresso
Internacional de Direito Constitucional - CIDC
2022". ()

Liga jurídica

Continuam abertas as inscrições para a "Liga Ju-
rídica2022"! A Liga Jurídica éumcampeonato defu-
tebol (society) entre escritórios de advocacia do
Brasil e é disputado em SP. Com torneios feminino e
masculino, são aproximadamente nove datas no de-
correr do ano (de março a novembro). ()

Entrevistas

Em uma série de entrevistas, no projeto denominado
"20' com BuscaJur", o BuscaJur apresenta seus par-
ceiros. Conheça a "Duolinea Consultoria" e "Pejota
Contabilidade para Advogado". ()

Processo trabalhista

A Pjus aborda cinco motivos para antecipar seu cré-
dito do processo trabalhista. Confira! ()

Viva

Sorteio de obra : O ganhador da obra "Propriedade -
Reconstruções na Era do Acesso e do Com-
partilhamento" (Editora Foco - 208p.), de autoria de
Danielle Biazi (Biazi Advogados Associados), é Pa-
tricia Dias de Souza, de Senhor do Bonfim/BA. ()

Fomentadores

para conhecer todos os Fomentadores do Migalhas

Mural Migalhas - Oportunidade de trabalho

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
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de cidades nas quais há emergente necessidade de um
profissional, mas não há, ainda, nenhum migalheiro
cadastrado:

CE/Massapê

CE/Milagres

CE/Reriutaba

CE/Tururu

MA/Barão de Grajaú

MG/Raul Soares

PA/Monte Alegre

PA/São Miguel do Guamá

PE/Surubim

PR/Goioerê

RS/Charqueadas

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

Migalhas Clipping

CartaCapital

"Tudo ou nada"

IstoÉ Dinheiro

"O preço da insanidade"

Veja

"Um novo arsenal"

IstoÉ

"O novo herói mundial"

The New York Times - EUA

"Outgunned Ukraine Fends Off Attacks"

The Washington Post - EUA

"Russians hit airfields, renew port city attack"

Le Monde - França

"Ukraine: les civils piégés par la guerre"

Corriere Della Sera - Itália

"I profughi in trappola"

Le Figaro - França

"Face aux critiques, Macron assume son bilan"

Clarín - Argentina

"Denuncian queRusiabuscasembrar el terror y ataca
a la población civil"

El País - Espanha

"Rusia se ensaña con los civiles"

Público - Portugal

"Número de pessoas com vigilância electrónica mais
do que duplicou"

Die Welt - Alemanha

"Ukraine: 1,5 millionen Menschen auf der Flucht"

The Guardian - Inglaterra

"Plea for safe passage after second ceasefire di-
saster"
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O Estado de S. Paulo - São Paulo

"Governo quernovo programa desubsídio para com-
bustíveis"

Folha de S.Paulo - São Paulo

"Bolsonaro e agro determinam acenos do Brasil à
Rússia"

O Globo - Rio de Janeiro

"Mortes de civis em fuga são nova face do conflito"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais

"Não é futebol...É barbárie"

Correio Braziliense - Brasília

"Negociador é morto e acordo de paz fica mais dis-
tante"

Zero Hora - Porto Alegre

"Lançamentos de imóveis sobem quase 20%"

O Povo - Ceará

"Fortaleza supera Salvador e Recife juntas em mi-
crocrédito"

Jornal do Commercio - Pernambuco

"Aplicação da vacina de reforço empaca no Brasil"
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