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Urgência do combate ao contrabando 
ECONOMIA E NEGÓCIOS

ARTIGO

Paulo Solmucci

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel)

De cada dez maços de cigarros vendidos no Brasil,
seis vêm do Paraguai.

A imensa dinheirama dessa bandidagem faz girar as
demais modalidades de contrabando. Ou seja, de ar-
mas, drogas, bebidas, brinquedos, remédios, roupas,
tênis, óculos, celulares. O cigarro também financia a
logística e o armamento nas operações de roubos de
cargas.

Portanto, ao se travar a roda que faz girar o con-
trabando de cigarro, desarticula-se o eixo da cri-
minalidade que se esparrama pelo País inteiro.

Ao lado das ações de combate ao contrabando é fun-
damental quese revejao modelo tributário brasileiro,
cujos impostos, excessivamente elevados, acabam
servindo de estímulo aos piratas do comércio.

Enquanto acarga tributária sobre o cigarro, no Brasil,
varia de70% a90% (deumEstado para outro),no Pa-
raguai é de 18%. O mercado praticado pelos cri-
minosos anualmente custa ao nosso país R$ 280
bilhões, segundo o Fórum Nacional contra a
Pirataria e a Ilegalidade (FNCP).

O que se espera do poder, nos níveis Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, é um esforço verdadeiramente
concentrado, com foco no combate à pirataria, ao
contrabando, à ilegalidade no trânsito e no comércio
de quaisquer tipos de mercadorias.

Iludimo-nos quando consideramos a carga tributária

brasileira, de 33%. Há quem diga que não é alta, con-
siderandose que a da Inglaterra empata com a da gen-
te. Dizem mais.

Na Alemanha, a carga é de 36%. E, vejam só: na Di-
namarca, 45,2%. Mas é preciso que se façam sig-
nificativas ressalvas.

Os impostos brasileiros são altamente regressivos,
afetando muito duramente os pobres.

Além disso, os que se situam da classe média para ci-
ma pagam impostos duas vezes, tanto na saúde quan-
to na educação e na segurança pública.

Além depagarmos os impostos,colocamosnossos fi-
lhos em escolas particulares, adquirimos planos de
saúde e contratamos vigilantes particulares para as
guaritas dos prédios em que moramos. São despesas
que os ingleses, alemães e dinamarqueses não têm. A
arrecadação de impostos visa, sobretudo, ao bem-es-
tar dos cidadãos.

Uma forma de reduzir no Brasil a sangria tributária
dos cigarros, decorrente do contrabando, é lançar um
cigarro nacional que possa competir com o pa-
raguaio. O ilegal San Marino custa, a quem o vende
em Belo Horizonte, R$ 2,80.

Os nacionais mais baratos custam o dobro ao ven-
dedor, R$ 5,75. Havendo um cigarro nacional, cujo
preço permita o combate aos contrabandeados, sua
comercialização se dará nos estabelecimentos for-
mais, onde a qualidade será assegurada e a venda pa-
ra menores de idade será restringida.

--

Ao se travar a roda que faz girar o mercado ilegal de
cigarro, desarticula-se o eixo da criminalidade
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EUA, UE, Índia e África do Sul chegam a consenso
sobre quebra de patentes de vacinas da Covid 

MUNDO

OsEstadosUnidos, aUniãoEuropeia,aÍndia eaÁfri-
ca do Sul chegaram a umacordo provisório sobre im-
portantes elementos de uma isenção limitada de
propriedade intelectual para vacinas contra Co-
vid-19 após uma longa negociação, disseram fontes
com conhecimento do acordo nesta terça-feira.

O acordo provisório entre os quatro membros da Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC) ainda pre-
cisa de aprovação formal das partes antes de ser
considerado oficial, segundo as fontes.

Isso se aplicaria apenas a patentes de vacinas contra
Covid-19, com escopo muito mais limitado do que a
ampla proposta de renúncia de propriedade in-
telectual da OMC, que é apoiada pelos Estados Uni-
dos, disseram.

O acordo provisório reflete de perto a abordagem de
licenciamento compulsório da UE e não inclui tra-
tamentos para Covid ou testes, além de conter li-
mitações que devem excluir a China de qualquer
isenção, disse uma das fontes.

Porta-vozes da OMC e do gabinete da representante
comercial dos EUA não responderam de imediato a
pedidos de comentários.

O acordo provisório ocorre após meses de ne-
gociações sobre como acelerar aprodução devacinas
contra o coronavírus nos países em de-
senvolvimento, onde as taxas de vacinação estão
muito atrás dos países ricos.
Andrea Shalal E Emma Farge
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The LYCRA Company Anuncia Acordo nos Últimos
Casos de Violação de Patente 

WILMINGTON, Del., March 16, 2022--(BU-
SINESS WIRE)--TheLYCRA Company, líder mun-
dial no desenvolvimento de soluções inovadoras de
fibra e tecnologia para o setor têxtil e de vestuário,
anunciou hoje umacordo referente aseus esforços in-
ternacionais contínuos de proteger sua propriedade
intelectual (PI), incluindo patentes e marcas re-
gistradas, contra violações em todo o mundo.
Este comunicado deimprensa incluimultimédia. Ve-
ja o comunicado completo aqui:
The LYCRA Company announces settlement in la-
test patent infringement cases. (Photo: Business Wi-
re)
A Autoridade de Jiangsu na China mediou re-
centemente um processo iniciado pela The LYCRA
Company contra quatro empresas que violaram suas
patentes dual core para denim.
"Os casos de violação foram decididos", disse Brid-
get Sciamanna, Consultora Geral da The LYCRA
Company. "Considerando a retirada de acusações
contra todas as empresas envolvidas, foi obtido um
acordo financeiro por um valor não divulgado. Além
disto, estas empresas concordaram em deixar de vio-
lar nossas patentes."
Para saber mais sobre como The LYCRA Company
protege e defende suas patentes de marcas e marcas
comerciais LYCRA®, acesse seu site.
The LYCRA Company inova eproduzsoluçõesdefi-

bra e tecnologia para os setores de vestuário e cui-
dados pessoais. Com sede em Wilmington,
Delaware, The LYCRA Company é reconhecida
mundialmente por seus produtos inovadores, co-
nhecimento técnico, soluções sustentáveis e suporte
de marketing inigualável. The LYCRA Company
possui marcas líderes de consumo e comerciais:
LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®,
COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®,
SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da LYCRA
Company remonta a 1958 com a invenção do fio
spandex original, fibra LYCRA®. Hoje, The
LYCRA Company tem foco em agregar valor aos
produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações
exclusivas concebidas para atender à necessidade do
consumidor de conforto e desempenho duradouro.
Para mais informação, acesse www.t-
helycracompany .com.
LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA
Company.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão
oficial autorizada. As traduções são fornecidas ape-
nas como uma facilidade e devem se referir ao texto
no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com:
Contacts
Karie J. Fordkarie.j.ford@Lycra.com
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Indenização por ofensa a direito autoral prescreve em
10 anos 

15 de março de 2022, 19h56

Por Danilo Vital

A pretensão de cobrar indenização por des-
cumprimento de contrato de cessão de direitos au-
torais observa a regra geral de prescrição de dez anos,
conforme prevê o artigo 205 do Código Civil.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça negou provimento ao recurso es-
pecial ajuizado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima,
que é alvo de processo pelo compositor André Luiz
Gonçalves, conhecido como De Lucca.

Na ação, o compositor pede a declaração da nulidade
do negócio jurídico firmado com o cantor de cessão
dos direitos autorais (coautoria), além de in-
denização por danos morais e materiais.

De Lucca alega que escreveu a música "Fora do Co-
mum" sozinho e que não recebeu pagamentos em re-
laçãoaos direitos dela. Já GusttavoLimadefende que
a composição foi feita pelos dois e que o lucro foi di-
vidido pela metade entre eles.

Lançada em 2011, a canção foi sucesso nacional. O
processo de De Lucca só foi ajuizado em 2016. Em
primeira instância, houve o reconhecimento da pres-
crição pela aplicação do prazo de três anos previsto
no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Ci-
vil, que se refere a ilícito extracontratual.

O Tribunal de Justiça de Goiás reformou a decisão e
afastou a prescrição por considerar que o processo
trata de relação contratual entre compositor e cantor.
É incontroverso que eles fecharam acordo. Dis-
cutem-se apenas os limites relativos ao que restou
acordado.

Relatorno STJ, o ministro Moura Ribeiro manteve as
conclusões do acórdão. Citou precedente da Corte
Especial do STJ, no EREsp 1.281.594, em que fir-
mou-se o entendimento de que, nas pretensões re-
lacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a
regra da prescrição prevista no artigo 205 do Código
Civil, com prazo de dez anos.

"O Tribunal de Justiça de Goiás, ao analisar o con-
texto, concluiu que a relação entre as partes con-
figurou responsabilidade civil decorrente de um
suposto descumprimento contratual. A retribuição
pecuniária por ofensa aos direitos patrimoniais se
submete, portanto, ao prazo decenal de prescrição",
afirmou o ministro.

Com o resultado, De Lucca poderá seguir a ação con-
tra Gusttavo Lima. A votação na 3ª Turma foi unâ-
nime, conforme a posição do ministro Moura
Ribeiro. Ele foi acompanhado pela ministra Nancy
Andrighi e pelos ministros Paulo de Tarso San-
severino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Au-
rélio Bellizze.

REsp 1.947.652



abpi.empauta.com Brasília, 15 de março de 2022
O Diário de Maringá - Últimas Notícias | PR

Marco regulatório | INPI

abpi.empauta.com pg.7

Empresa paranaense ganha processo que impede o
uso de marca com nome similar 

A BeautyColor saiu vitoriosa contra a DutyColor,
que não poderá mais utilizar esse nome ou qualquer
outro símbolo que faça referência à empresa

No último dia (04), a Justiça Federal deu ganho de
causa à empresa paranaense de cosméticos
Bonyplus, que detém a marca BeautyColor, em pro-
cesso que pedia pela nulidade do registro da marca Cr
esua abstenção,pelo fato dese tratardeuma imitação
desua própria marca,nos termos do artigo 124, XIXe
XXIII da Lei de Propriedade Industrial.

Na ação que envolveu a marca BeautyColor, re-
gistrada em 1997, eaDutyColor, registradaem 2017,
a 13 ª Vara Federal do Rio de Janeiro avaliou, entre
outras coisas, a coincidente igual quantia de sílabas
entre os nomes, a semelhança fonética das marcas e
uma possível imitação gráfica.

Ainda com base nos argumentos apresentados pelos

advogadosdaBeautyColor,MuriloVarasquim eVic-
tor Leal, da Leal & Varasquim Advogados, a Juíza
Federal entendeu que a marca DutyColor constituiu
reprodução parcial da marca registrada an-
teriormente, suscetível à confusão por parte do pú-
blico consumidor e sem força distintiva suficiente
para se distinguir da marca autora da ação.

O registro da empresa DutyColor junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) passa a
ser nulo a partir do trânsito em julgado e fica proibida
acirculaçãoevenda deprodutos com amarca, sob pe-
nademultadeR$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de
descumprimento.

Assessoria de imprensa do escritório Leal & Va-
rasquim Advogados

Estilo Editorial Comunicação www.es-
tiloeditorial.co m.br
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Paraná tem ecossistema de inovação fortalecido por
novas leis, integração e diálogo 

O Paraná possui polos tecnológicos em todas as re-
giões, as universidades conversam com o setor pro-
dutivo e com entidades corporativas e o Governo do
Estado entra nessa movimentação conjunta que faz a
roda da inovação girar mais rápido. Para motivar e fa-
cilitar essa conversa entre diversos atores da so-
ciedade, duas iniciativas recentes do Governo são
destaques: o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e
Inovação e o Pacto pela Inovação.

Com o objetivo de fortalecer o ecossistema de ino-
vação e a cultura empreendedora no Paraná, o Go-
verno do Estado criou uma série de medidas que
compõem o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e
Inovação. Entre elas, a nova Lei de Inovação (Lei nº
20.541/2021), para o fomento da pesquisa científica
e tecnológica, e a Lei de Fundações de Apoio à Pes-
quisa (Lei nº 20.537/2021), que moderniza a relação
entre as universidades estaduais, hospitais uni-
versitários (HUs) e instituições depesquisacientífica
e tecnológica (ICTs) com as fundações. Ambas fo-
ram sancionadas pelo governador Carlos Massa Ra-
tinho Junior.

"Essas leis estaduais oferecem segurança jurídica e
são um norte para a política de inovação, a prestação
de serviços, a geração de royalties e o registro de mar-
cas e patentes", afirma o diretor da Agência de
Inovação Tecnológica (Aintec) da Universidade Es-
tadual de Londrina, professor Edson Miura.

A UEL foi destaque, por exemplo, como a uni-
versidade estadual a constar no ranking divulgado
em outubro de 2021, pelo Instituto Nacional de Pro-
priedadeIndustrial (INPI),nasua lista demaiores de-
positantes residentes de 2020. Os 29 pedidos de
patentes foram um recorde registrado no Escritório
de Propriedade Intelectual da Aintec.

A nova Lei da Inovação veio ao encontro da ne-
cessidade de uma legislação interna moderna, as-

sertiva e transparente. No dia a dia, explica Miura, as
novas regras vão facilitar novas cooperações com
empresas, a extensão tecnológica, uso e com-
partilhamento de infraestrutura, como os la-
boratórios, e de recursos humanos. "Ficou mais fácil
e ágil para gerir os recursos", define o diretor.

O Conselho Universitário da UEL já aprovou em se-
tembro passado a sua Política de Inovação e Tec-
nologia, uma exigência para que as ICTs -
Instituições Científicas e Tecnológicas, o que inclui
as universidades, desenvolvam ações relacionadas
ao Marco Legal. As outras seis instituições (UEM,
Unioeste, UENP, Unicentro, UEPG e Unespar) estão
no mesmo caminho da modernização.

PACTO - Para ampliar e unificar o ecossistema de
inovação, o Paraná também lançou o Pacto pela Ino-
vação, projeto que percorre diferentes regiões para
divulgar ações, ligar soluções a demandas e am-
plificar o ambiente de negócios, fazendo com que o
Poder Público possa se abrir a iniciativas inovadoras.
Essas e outras iniciativas são geridas pela Su-
perintendência Geral de Inovação (SGI), órgão vin-
culado à Casa Civil do Governo do Estado.

Conforme o superintendente-geral de Inovação do
Estado, Marcelo Rangel, é preciso "descomplicar o
acesso à inovação", visto que o Paraná já tem uma es-
trutura de ensino superior bem distribuída em todos
os polos regionais, contribuindo para a colocação de
profissionais qualificados no mercado e para o em-
preendedorismo. "Os produtos de inovação precisam
ser colocados numa vitrine à disposição da po-
pulação", define.

Outro desafio, conforme Rangel, é traduzir a ino-
vação. "A inovação é nada mais, nada menos que al-
go diferente. É um arroz com feijão e um tempero que
ninguém ainda conhece", cita.
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Continuação: Paraná tem ecossistema de inovação fortalecido por novas leis, integração e diálogo 

Segundo ele, um dos caminhos para vencer o desafio
é justamente o Pacto pela Inovação. "Estivemos em
todos os principais municípios e auxiliamos as star-
tups a terem contato com o Governo do Estado, com
outras empresas inovadoras de outras cidades, de ou-
tros parques tecnológicos, para que possam trabalhar
em sinergia, unidos no mesmo ecossistema de ino-
vação", explica.

Segundo Rangel, neste ano as caravanas serão re-
tomadas pelo Norte Pioneiro do Paraná, incluindo os
municípios de Cornélio Procópio e Jacarezinho e ou-
tros que estão se organizando para a formação do blo-
co de inovação da região.

Ele também destacou a lei, sancionada no ano pas-
sado, que aprova o sandbox regulatório no Estado. A
partir desse texto, o Paraná permite que empresas
com soluções inovadoras possam oferecer seus pro-
dutos e serviços ao público, por um período limitado,
sem o conjunto de restrições impostas pela re-
gulamentação mais tradicional. A ideia é estimular a
experimentação para que o regulador possa acom-
panhar de perto as inovações e avaliar o impacto que
elas terão na experiência do usuário.

BOLSAS - O Paraná também tem um sistema de
apoio aos universitários e pesquisadores, o que fa-
cilita a cultura da inovação. Somente no ano passado,
a Fundação Araucária concedeu um total de 4.380
bolsas, somando R$ 37,9 milhões. Desse montante,
R$ 18,6 milhões, equivalente a 49,27%, foram des-
tinados ao fomento da produção científica e tec-
nológica. Outros R$ 18,6 milhões foram
direcionados para formação e qualificação de pes-
quisadores, contemplando bolsas de iniciação
científica e desenvolvimento tecnológico, extensão
universitária e inclusão social. Mais R$ 568 mil
(1,5%) apoiaram aorganização eparticipação depes-

quisadores em eventos científicos e divulgação de
trabalhos acadêmicos.

PARQUES TECNOLÓGICOS - Outro fator que pe-
sa a favor da inovação no Estado é a rede de parques
tecnológicos. O Paraná certificou, em 2019, 18 uni-
dades. O objetivo é criar ecossistemas mais uni-
ficados e sofisticados para empresas, incubadoras e
instituições de pesquisa compartilharem co-
nhecimento, equipamentos e recursos. A partir desse
credenciamento, eles também poderão acessar re-
cursos estaduais. A coordenação é do Sistema
Estadual de Parques Tecnológicos (Separtec).

Foram credenciados o Parque de Software (Cu-
ritiba); Tecnoparque da PUC-PR (Curitiba); Vale do
Pinhão/Curitiba Tecnoparque (Curitiba); Parque
Tecnológico da Saúde, do Tecpar (Curitiba); Fun-
detec (Cascavel); Parque Tecnológico de Cornélio
Procópio; Parque Tecnológico de Itaipu (Foz do
Iguaçu); Cidade dos Lagos (Guarapuava); Parque
Tecnológico do Norte Pioneiro (Jacarezinho); Par-
que Tecnológico de Londrina; Parque Tecnológico
de Maringá; Parque Cientifico e Tecnológico de Me-
dianeira; Parque Tecnológico de Agroinovação (Pa-
ranavaí); Parque Tecnológico de Pato Branco;
Parque Tecnológico de Ponta Grossa; Biopark (To-
ledo); Parque Tecnológico de Umuarama; e o Parque
Tecnológico Virtual do Paraná.

MERCADO - Acompanhando a tendência de um sis-
tema mais estruturado, o setor privado continua in-
vestindo em inovação.A títulodeexemplo,o número
destartupscresceu no Paraná mesmo napandemia. O
Mapeamento das Startups Paranaenses 2022, rea-
lizado pelo Sebrae Paraná, revela que o Estado tem
1.956 startups em atividade em 108 municípios do
Estado. O dado representa um crescimento de 36,4%
na comparação com a edição do ano passado, quando
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Continuação: Paraná tem ecossistema de inovação fortalecido por novas leis, integração e diálogo 

o número de startups atingiu 1.434. No estudo rea-
lizado em 2019, eram 1.032 empreendimentos.

Das 28 verticais econômicas analisadas, a que mais
apresentou novos empreendimentos foi a Agrotech,
com 59 novas startups na comparação com o ano an-
terior. Considerando os números totais, as verticais
com a maior quantidade de startups atualmente são:

Agrotech, com 200 negócios; IT &Comtem 193 em-
presas; Healthtech & Wellness, 140; Edutech, 107; e
Construtech, 100 startups.

AEN
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Duas LInhas e Meia (16-03-2022) 
. Depois de dois anos suspenso por causa da pan-
demia, o icônico Festival de Fotografia de Tiradentes
está de volta à histórica cidade mineira. A Sociedade
Fluminense de Fotografia participará com a ex-
posição Inventário reunindo trabalhos de 11 fo-
tógrafossob acuradoriadeAntonioPaiva. A abertura
é hoje.

. O presidente daAssociação Comercial do RiodeJa-
neiro, José Antonio do Nascimento Brito, oferecerá,
sexta agora, um almoço em homenagem aos se-
cretários de Estado Vinícius Farah (De-
senvolvimento Econômico, Energia e Relações
Internacionais) e Nelson Rocha (Fazenda). As vagas
são limitadas.

. O diretor geral do INPI francês, Pascal Faure, vem

ao Brasil hoje. Foi convidado pelo Licks Attorneys
para firmar acordos bilaterais. Ele participa ainda de
seminário do Licks sobre desafios da propriedade in-
telectual.

. O empresário Alexandre Lobo lançou, pela Ama-
zon, o livro "Como escrashar seu cliente", um ana-
grama divertido onde autor ensina empreendedores a
lidar com clientes difíceis.

. É hoje, o "Concerto por Petrópolis", evento be-
neficente realizado pela Funarte e a UFRJ, às 19h, no
Teatro Dulcina. No dia 19, será na Igreja do Sagrado
Coração de Jesus, em Petrópolis. A renda será des-
tinada a socorrer as famílias desabrigadas pelas chu-
vas (sympla.com.br/concerto-para-petropolis).
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Fechamento às 09h25.

"Não bastam esperanças, a realidade é sempre ur-
gente."

Machado de Assis

Inscrição na OAB

Justiça suspende súmulas da OAB que impediam a
inscrição de advogados acusados de violência do-
méstica contra mulheres, crianças, idosos e ho-
mossexuais por inidoneidade. O magistrado
entendeu que precisa haver decisão judicial para ca-
racterizar o ato. ()

Quem fala o que quer...

CNJ decidirá sobre desembargador que disse em ses-
são queaGlobo é"perniciosa evulgar" por "enaltecer
o homossexualismo". ()

Culpa do estagiário

TJ/SP manteve a condenação de um estagiário de Di-
reito por desviar cerca de R$ 174 mil de um escritório
de advocacia. A pena, porém, foi reduzida para dois
anos, trêsmeseseseis diasdereclusão, em regimeini-
cial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, no
patamar unitário de 1 salário-mínimo. ()

Petição pós-moderna

Advogados de Londrina/PR mostraram que não têm
medo de inovar nos autos do processo: o que era para
ser uma manifestação formal, tornou-se um do-
cumentorecheadodememes para convencero juiz. ()

Plenário virtual

Confira os recentes julgamentos do STF em plenário
virtual:

É constitucional lei de MG que confere à PM a pos-
sibilidade de lavrar termo circunstanciado. () ISS in-
cide em inserção de textos em materiais
publicitários. () Lei de SP que dava prazo para qui-
tação de dívida antes de inscrição em cadastro de
inadimplentes não é válida. ()

Revisão da vida toda

Um grande imbróglio jurídico tomou conta do no-
ticiário nos últimos dias: após o pedido de destaque
do ministro Nunes Marques no caso que ficou co-
nhecido como revisão da vida toda, o voto do relator,
ministro Marco Aurélio, será mantido? Veja, cli-
cando aqui, as opiniões ouvidas por Migalhas.

Prometeu, tem que cumprir

Está na pauta da 2ª turma do STJ de hoje recurso da
Faculdade de Direito da USP contra decisão que a
condenou a devolver doação de mais de R$ 1 milhão
aos herdeiros do banqueiro Pedro Conde, doado à
universidade em 2009 para a reforma de banheiros e
de um auditório. Os filhos doaram a quantia para que
auditóriolevasse onome dopai, masportariaqueatri-
buiuo nome foi revogada por contestação dos alunos.
()

Ao vivo

Assista hoje, a partir das 14h, às sessões das turmas
do STJ, .

LIA - Retroatividade

Juiz julgou improcedente ação de improbidade ad-
ministrativa proposta pelo MP contra uma mulher
que, em 2015, ocupou o cargo de subsecretária de re-
lações do trabalho. O magistrado fez retroagir a nova
lei de improbidade administrativa, sob o fundamento
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de que a nova norma se mostra mais benéfica aos
réus. O escritórioCarneiros eDipp Advogados atuou
no caso. ()

LIA - Retroatividade - STF

Afinal, a lei 14.230/21deve, ou não, retroagir? Quem
dará a última palavra sobre o tema será o STF, que re-
conheceu a repercussão geral da matéria. ()

ImprobidadeAdministrativa, muitos pontos aser dis-
cutidos

No próximo dia 6 de abril, Migalhas realiza se-
minário online sobre a "Nova Lei de Improbidade
Administrativa". Nomes de peso debatem as per-
spectivas, desafios e a questão da retroatividade.
Anote na agenda e inscreva-se.

Rol da ANS

Pedro é um garoto de dez anos com autismo. Há qua-
tro, realiza tratamento pela ciência ABA e tem bons
resultados. Mas o tratamento pode ser interrompido,
a depender de decisão da Justiça. Embora o nome se-
ja fictício, o caso de Pedro é real e está no STJ, em de-
bate sobre a taxatividade do rol da ANS. Migalhas
conversou com a advogada do caso, Raissa Moreira
Soares. Assista. ()

Portas fechadas

Nem é preciso dizer o enorme peso social que tem a
decisão que está nas mãos do STJ. A advogada Rais-
sa Moreira Soares acredita que decidir agora pela ta-
xatividade do rol da ANS seria fechar as portas da
Justiça para casos graves de várias doenças. ()

Crime

O advogado criminalista Sergio Antônio Maidana de
Freitas, conhecido como Barbará, do RS, morreu
após ser agredido com socos e pontapés. O principal
suspeito,quejá teve aprisãodecretada, éumex-clien-

te, e o motivo seria a derrota em um processo no qual
o advogado o representava. ()

Ainda isso...

Deputado Daniel Silveira voltou a atacar os mi-
nistros do STF. Em evento no último fim de semana,
o congressista disse que o STF é "deficitário de pes-
soas que tenham bússola moral". ()

Extradição

MinistroAlexandre deMoraes cobroudo governo in-
formações acerca das medidas adotadas no âmbito
do ministério da Justiça para a efetivação, junto ao
governo dos Estados Unidos, do processo de ex-
tradição deAllan dos Santos, foragido daJustiça bra-
sileira. ()

!!!

Filósofo e youtuber Paulo Ghiraldelli foi condenado
pela prática de injúria após ter chamado a deputada
Federal Tabata Amaral de "sem vergonha, falsa e va-
gabunda". No vídeo, ele diz que ela é a grande farsa
política dos últimos tempos. ()

Dia Mundial do Consumidor

Hoje é comemorado o Dia Mundial do Consumidor.
A data tornou-seumcatálogo depromoções eépor is-
so que o consumidor deve se atentar às enganações
que possam surgir. Confira dicas para evitar cair em
uma cilada ao garantir sua compra. ()

Mercado Financeiro

Os advogados Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa
(Duclerc Verçosa Advogados Associados) e Ale-
xandre Sansone Pacheco (Ayres Ribeiro Ad-
vogados) tratam das novas regras do BC que
equalizam as diferenças regulatórias entre bancos e
fintechs que atuam como instituições de pagamento.
()
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Golpe

Não atuando aOLX como intermediadora dacompra
e venda, mas mera disponibilizadora do seu espaço
virtual para anúncios na rede mundial de com-
putadores, deve ser mantida a sua ilegitimidade para
compor opolopassivodedemandaindenizatória. As-
sim entendeu o TJ/MS ao julgar improcedente pe-
dido de mulher que caiu em golpe de terceiro ao
vender automóvel. ()

Negativação

Negativação indevida não gera dano moral se há ins-
crições prévias. Decisão é do TJ/BA ao acolher pe-
dido formulado pela banca EYS Sociedade de
Advogados. ()

Uso de máscara - Judiciário

TJ/MS eliminou a obrigatoriedade do uso de más-
caras e demais restrições de acesso do público ex-
terno nos seus prédios. ()

Fura fila, não, pô

Prefeitura de São Carlos/SP deverá indenizar cidadã
por danos morais após inclui-la em lista de pessoas
que furaram a fila para tomar vacina contra a co-
vid-19. ()

Criticou, dançou

Funcionária que criticou empresa em rede social tem
justa causa mantida. Juiz considerou que a liberdade
de expressão tem limite e quem extrapola esse direito
deve ser responsabilizado. ()

Beach tennis

Conselho de Educação Física não pode exigir re-
gistro de instrutor de beach tennis. Para TRF-3, ati-
vidade não se enquadra como privativa do
profissional inscrito junto ao órgão. ()

Vínculo de emprego - Motoboy

JuizdoTrabalhodeBlumenau/SCnãoreconhece vín-
culo de trabalho entre motoboy e em-
presas/restaurantes para os quais ele prestava
serviço. De acordo com o magistrado, o motoboy
mantinha registrado, em seu nome, empresa de en-
tregas, "o que por si só já evidencia o caráter au-
tônomo de sua prestação de serviços". Atuou no caso
a banca MSA Advogados e Partners. ()

Saúde

Plano de saúde deve fornecer órtese craniana a bebê
mesmo fora do rol da ANS. A banca Guedes & Ra-
mos Advogados Associados atua na causa. ()

Colunas

Com a palavra, o consumidor

Presidente do Procon-SP, Fernando Capez explica
que dificultar ajuizamento de ação civil pública em
defesa do idoso é crime. Veja mais. ()

Migalhas de Responsabilidade Civil

Na coluna dehoje, Daniel Veiga Ayres Pimentaabor-
da a mudança climática e a responsabilização estatal
por omissão, e faz breves apontamentos sobre o de-
sastre de Petrópolis. ()

Informação Privielgiada

A legitimidade do terceiro delatado para im-
pugnação do acordo de colaboração premiada é tema
abordado por Lorenzo Ottobelli. ()

Observatório da Arbitragem

Marcus Vinicius Armani Alves trata da importância
da regulamentação legal do Dispute Board como ins-
trumento adequado de resolução de conflitos. ()
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Investimentos Financeiros

O app BTG Pactual Investimentos mudou, e todo o
processo de desenvolvimento da nova versão foi ba-
seado na opinião de seus clientes. O resultado, na-
vegação intuitiva, assessoria financeira
descomplicada e um jeito simples de visualizar as in-
formações para investir melhor, com acessodireto ao
assessor de investimentos e atendimento 24 horas. ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Migalhas de peso

- "A prescrição intercorrente no processo ad-
ministrativo federal e a necessidade de revisão da sú-
mula 11/CARF - pt.2", por Lucas Siqueira dos
Santos (Bernardi & Schnapp Advogados). ()

- "O entendimento do TCU sobre a exigência de ser-
viços cartoriais em licitações", por Gabriel Silva
Campos (Barretto & Rost Advogados). ()

- "Revisão daVidaToda - saiba o queéequem tem di-
reito", por Elimar Mello (Badaró Almeida & Ad-
vogados Associados). ()

- "Precatórios e a Lei Geral de Proteção de Dados",
por Luanna Oliveira (PJUS). ()

- "Seguro garantia judicial como instrumento fi-
nanceiro para viabilizar recursos para as empresas",
por Ricardo Ferrari Pasqualino (Junto Seguros). ()

- "O que muda no calendário dos concursos com as
eleições?", por AgnaldoBastos (AgnaldoBastos Ad-
vocacia Especializada). ()

- "Sancionada a lei que prevê retorno de gestantes ao
trabalho presencial", por Fabiana Cicchetto e Vic-
toria Fainstein (Trigueiro Fontes Advogados). ()

- "O que você precisa para ser um cientista de dados
jurídicos", por Gabriela Lopes (Juristec+). ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Dia do Consumidor - Promoção especial

Se você estava esperando aquele desconto especial
pra contratar ou renovar seu cadastro no Migalhas
Correspondentes não pode perder a promoção do Dia
do Consumidor. Mas corre porque ela só dura até as
23h59 de hoje! ()

Be agile

Trench Rossi Watanabe retomou suas atividades pre-
senciais, oficializando uma novapolítica de trabalho,
o be agile. ()

Áreas Criminal e Administrativa

Cavalcanti, Sion Advogados anuncia a advogada Ra-
quel Scalcon como a nova integrante da equipe. Ela
atuará nas áreas Criminal e Administrativa. ()

Baú migalheiro

Há 37 anos, em 15 de março de 1985, terminou o go-
verno militar brasileiro após 21 anos. O regime teve
início em 1964, por meio de golpe militar que tinha o
objetivo de conter organizações populares do go-
vernodeJoão Goulart. Em 1970, a revoltacontra adi-
tadura se intensificou e movimentos a favor da
democracia foram surgindo cada vez mais, como as
greves operárias no ABC Paulista, que aconteceram
entre 1978 a 1980, e o movimento das Diretas Já, em
1983. A primeira eleição democrática no Brasil
aconteceu no dia 15 de novembro de 1989. (Com-
partilhe)

Novidades
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"Direito Penal Vol. 4 - Parte Especial: Arts. 235 a
311-A do CP - 3° Edição" é lançamento da Thomson
Reuters - Revista dos Tribunais, de autoria do pro-
fessor Luciano Anderson de Souza. () A obra "Di-
cionário Jurídico de Direito Civil e Direito
Imobiliário", da Editora Mizuno, de autoria do ad-
vogado Júlio Cesar Sanchez, tem o objetivo de ser
usado como um guia de consultas rápidas para ex-
celência no atendimento de clientes em demandas
imobiliárias. () Foi lançado,naúltima semana, o livro
"Legal Innovation: o Direito do Futuro e o Futuro do
Direito", da editora Thomson Reuters - Revista dos
Tribunais, organizado por Rony Vainzof, Danielle
Serafino (Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados
Associados) e Aline Steinwascher e reúne artigos de
mais de 30 especialistas da área jurídica. Entre eles
está a advogada Vanessa Louzada, CEO da Deep Le-
gal. () Para facilitar a visualização das atribuições e
demais características do "Encarregado pelo Tra-
tamento dos Dados Pessoais", o escritório Opice
Blum, Bruno e Vainzof Advogados Associados lan-
çou este mês uma cartilha repleta de infográficos. ()

Migalhíssimas

Luiz Edgard Montaury Pimenta, sócio da banca
Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Ad-
vogados, será moderador hoje no painel 1 "Marcas
Não Tradicionais: Caminhos para o reconhecimento
no Brasil", no "XXI Congresso Internacional da Pro-
priedade Intelectual", realizado pela ASPI - As-
sociação Paulista da Propriedade Intelectual. Ana
Tereza Basilio, vice-presidente da OAB/RJ e sócia
do escritório Basilio Advogados, faz hoje pela pla-
taforma Zoom (@mediatidialogosesolucoes), das 18
às 21h, a abertura da "Aula Magna Aberta" do "Curso
de Formação em Gestão Extrajudicial de Conflitos,
Mediação e Negociação". A realização do evento é
de Mediati, Diálogos e Soluções, com apoio da
OAB/RJ. Hoje, a partir das 19h, acontece a aula inau-
gural aberta do "Curso Prático de Fusões & Aqui-
sições", com os professores Judith Martins Costa e
Peter Sester, sobre "Contratos de M&A: entre o di-
reito obrigacional e a prática econômica". Entre os

organizadores, Joaquim de Paiva Muniz, do es-
critório Trench Rossi Watanabe (). Para se inscrever
no curso, . De amanhã a sexta-feira, em Recife, acon-
tece a "1ª Conferência Internacional de Resíduos
Sólidos - CIRSOL". O evento, que terá re-
presentantes do setor privado, público, organismos
internacionais, acadêmicos e sociedade civil, reunirá
140 palestrantes de mais de 17 países. Entre os con-
vidadosestão Fabrício SolereTasso Cipriano, sócios
naárea Ambiente,SustentabilidadeeResíduos do es-
critório Felsberg Advogados. Soler falará durante o
painel "Conflitos Regulatórios e Segurança Ju-
rídica", dia 17/3, a partir das 9h. Já Cipriano participa
do painel "Estratégias de Ampliação do Sistema de
Logística Reversa", dia 18/3,apartir das 14h. () O ad-
vogadoMarlus ArnsdeOliveiraconversará com aad-
vogada Sandra Rangel Silveira sobre o tema "As
muitas faces da violência contra a mulher". Será dia
17/3, às 17h, ao vivonos perfis @marlusarns e @san-
drarrsilveira (). Na sequência, o evento estará dis-
ponível no canal no YouTube do escritório Arns de
Oliveira & Andreazza Advogados Associados. () A
edição do "FAS + Simples" que acontece dia 17/3, às
17h, vai abordar as principais mudanças que ocor-
reram no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), considerando os aspectos Trabalhista e Tri-
butário. Realizado pelo escritório FAS Advogados -
Focaccia, Amaral e Lamonica Advogados, o epi-
sódio terá a participação de Leo Lopes, sócio na área
Tributária; e Fernanda Borges, sócia da área Tra-
balhista. No evento, além de trazer as principais mu-
danças acarretadas pelo decreto, os especialistas
detalharão os impactos que isso trará às empresas. ()
Dia 9/3, Gabriel Senra da Cunha Pereira, sócio do es-
critório Cunha Pereira e Massara - Advogados As-
sociados, participou, na condição de especialista
convidado, de uma audiência pública realizada pela
Câmara Municipal de Belo Horizonte, para debater o
PL 254/2022,que"estabelece normasdeGovernança
Pública e Gestão de Riscos para gestão fiscal, or-
çamentária e do desempenho da receita e da despesa
do Município de Belo Horizonte, e dá outras pro-
vidências". O assunto é muito relevante, pois visa a
dar transparência à execução do orçamento público
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municipal, bem como institui índices de con-
tabilidade pública, para que os órgãos de controle e a
sociedade possam fiscalizar, com mais as-
sertividade, a arrecadação e a realização das des-
pesas. para conhecer o PL. André Abelha, sócio do
escritório Longo Abelha Advogados, é um dos pro-
fessores do "Curso Avançado de Usucapião
Extrajudicial", promovido por Wind Cursos. As au-
las, no formato online, começam no dia 29/3. () João
Bosco Won Held Gonçalves de Freitas Filho (João
Bosco Filho Advogados) tomou posse como Di-
retor-Geral da Escola Superior de Advocacia da 1ª
Subseção da OAB/RJ. O ranking "Análise Ad-
vocacia Mulher 2022" premiou a advogada Ana Te-
reza Basilio em nove categorias. Ela obteve o 1º
lugar em advogada mais admirada na categoria
Arbitragem no Brasil e no quadro geral no Estado
do RJ efiguroucomo uma das mais admiradasnas ca-
tegorias Cível, Consumidor, Telecomunicações,
Saúde, Construção e Engenharia, Siderurgia e Mi-
neração, Transporte e Logística. A advogada Mi-
chelle Pimenta Dezidério (Chediak, Lopes da Costa,
Cristofaro, Simões Advogados) foi reconhecida en-
tre as advogadas mais admiradas do Brasil no
ranking "Análise Advocacia Mulher 2022". Mi-
chelle foi destaque na especialidade Trabalhista, no
setor econômico de 'Alimentos, Bebidas eFumo' eno
Estado do RJ. As advogadas Ane Elisa Perez, Ta-
tiana Cymbalista e Flávia Chiquito (Manesco, Ra-
mires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de
Advogados) tiveram sua atuação destacada na2ªedi-
ção do "Análise Advocacia Mulher". Ane Elisa foi
destaque sete vezes: três especialidades
(Arbitragem, Compliance e Cível), três setores eco-
nômicos (construção e engenharia, energia elétrica e
máquinas e equipamentos) e na UF de SP. Tatiana foi
citada na especialidade de Regulatório e pelo de-
sempenho nos setoresdemateriais deconstrução ere-
gulação. Flávia recebeu destaque pela sua atuação na
especialidade de Concorrencial e no setor de Bancos,
também sendo lembrada entre as profissionaisdo Es-
tado de SP. Advogadas do escritório Opice Blum,
Bruno e Vainzof Advogados Associados estão em
ranking da "Análise Advocacia Mulher". ()

Tecnologia

Hoje, das 10 às 11h, a Thomson Reuters Brasil pro-
move o webinar gratuito "Tecnologia Aplicada Para
o Consultivo e Estratégico nos Escritórios de Ad-
vocacia". Participe! ()

Caso Mariana Ferrer

AASP promove, hoje, às 19h, o webinar gratuito
"Caso Mariana Ferrer: A justificativa da violência na
culpabilização da vítima". Inscreva-se! ()

Jurimetria

Radar - Gestão para Advogados promove, dias 16 e
17/3, das 19 às 22h, a 3ª edição do "Curso de Ju-
rimetria", ministrado pelo advogado e gestor jurídico
Thiago Procópio. ()

Limites e desafios

O Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Pro-
fissional da FGV Direito SP, no contexto da linha de
pesquisa "Métodos Alternativos (ou Adequados) de
Resolução de Controvérsias e o Direito Tributário:
Limites eDesafios", realizará umdebateonline egra-
tuitoentre amanhãequinta-feira, às 10h, sobre os cin-
co anos do grupo. ()

Ponte para o futuro

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade In-
telectual recebe para almoço-palestra, dia 18/3, às
12h, no Rio Othon Palace, no RJ, o diretor-geral da
OMPI, Daren Tang. Na ocasião, Tang proferirá a pa-
lestra "IP, Youth and Business: a Bridge for the Fu-
ture". As reservas para o almoço-palestra podem ser
feitas pelo site. ()

Pós-graduação

Estão abertas as inscrições, até dia 31/3, para três no-
vos cursos de pós-graduação em "Direito do Agro-
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negócio", "Arbitragem" e "Direito Médico &
Bioética" da EBRADI - Escola Brasileira de Direito.
Inscreva-se! ()

Ranking jurídico

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de
ComércioBrasil-Canadá foi ranqueado como aúnica
instituição brasileira na categoria "Leading" pela
"Leaders League 2022", destacando-se no ranking
"Resolução de Conflitos - Câmaras de
Arbitragem". ()

Direito Societário

A PUC-SP promove o curso de especialização "Di-
reito Societário". Inscreva-se! Descontos de até 25%
no curso. ()

Entrevistas

Em uma série de entrevistas, no projeto denominado
"20' com BuscaJur", o BuscaJur apresenta seus par-
ceiros. Conheça o "CPJ-3C" e "Oystr - Robôs Ju-
rídicos Inteligentes". ()

Promoção Mizuno

Acaba amanhã, às 23h59, a "Semana do Con-
sumidor", da Editora Mizuno. Todo o site está com
15% off (exceção de outlet e kits promocionais). Não
perca essa chance de adquirir os livros jurídicos em
uma condição mais que especial. ()

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

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

BA/Mutuípe

GO/Cachoeira Alta

MA/Presidente Vargas

PA/Almeirim

RS/Horizontina

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA

"Despite Talks, Attacks Broaden and Devastation
Mounts"

The Washington Post - EUA

"U.S. warns China not to assist Russia"

Le Monde - França

"Crimes de guerre: la quête des preuves en Ukraine"

Corriere Della Sera - Itália

"Vertici e raid, Kiev trema"

Le Figaro - França

"Ukraine: l'Amériquesomme la Chine delâcherPou-
tine"

Clarín - Argentina

"Tras el rechazo del campo y la oposición, el Go-
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bierno limita la suba de retenciones"

El País - Espanha

"Rusia golpea a las ciudades en plena ofensiva di-
plomática"

Público - Portugal

"Erro do MAI obriga polícias a devolver 700 mil eu-
ros do 'subsídio covid-19'"

Die Welt - Alemanha

"Scholz und Erdogan: Die Krise schweibt zu-
sammen"

The Guardian - Inglaterra

"Russia's deadly raids plunge Ukrainians into 'nig-
htmare'"

O Estado de S. Paulo - São Paulo

"Isenção de impostos da gasolina pode gerar rombo
de R$ 27 bilhões"

Folha de S.Paulo - São Paulo

"Delação da Ecovias atinge PSDB, PT e União Brasil
em SP"

O Globo - Rio de Janeiro

"Proposta para baixar gasolina gera impasse entre

Planalto e Guedes"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais

"Chuvas e frete salgam os preços nos sacolões"

Correio Braziliense - Brasília

"Preço da gasolina coloca a Petrobras no olho do fu-
racão"

Zero Hora - Porto Alegre

"Após alta da Petrobras, gás de cozinha é vendido por
até R$ 135 na Capital"

O Povo - Ceará

"Sites brasileiros hospedariam 70% da pornografia
infantil"

Jornal do Commercio - Pernambuco

"Hora da justiça após 4 anos"
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