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Paim pede derrubada de veto à lei que quebra
patentes de vacinas 

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu, em pro-
nunciamentos nesta quarta-feira (4), a derrubada do
veto (VET48/2021)àleiquepossibilitaaquebra tem-
porária de patentes de vacinas e medicamentos para o
enfrentamento de emergências em saúde (Lei
14.200, de 2021).

Paim disse que o vírus somente irá parar de circular
quando todos estiverem imunizados e ressaltou a im-
portância do acesso aos imunizantes contra a co-
vid-19 para toda a população. Além disso, destacou
que a transferência de tecnologia e o know-how são
ferramentas importantes para criar capacidade de
combate à covid-19.

O senador também citou uma matéria publicada nos
jornais Valor Econômico e O Globo informando que
o Brasil vai defender a flexibilização da quebra de
patentes e transferência de tecnologia para a pro-

dução de vacinas e medicamentos para a covid e ou-
tras doenças tropicais endêmicas. Ele afirmou que
espera que a publicação seja autêntica e que o Brasil
tenha mudado de posição e esteja se alinhando ao PL
12/2021, de sua autoria, que prevê a quebra tem-
porária de patentes de vacinas e medicamentos des-
tinados ao combate da covid-19.

- Uma vacina ou medicamentos têm patentes em di-
ferentes itens de produção e pode ser imposta res-
trição não apenas na substância, mas também ao
processo de fabricação, que, com isso, se aprovada a
derrubada do veto, estaria resolvido. Por isso, der-
rubar o Veto 48 é importante, pois permitirá a trans-
ferência da tecnologia necessária à reprodução do
objeto da licença compulsória - declarou.

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante
citação da Agência Senado)
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Congresso faz sessão nesta quinta para analisar vetos
presidenciais - Notícias 

Política e Administração Pública

Congresso faz sessão nesta quinta para analisarvetos
presidenciais

Entre os itens, estão medidas relativas à privatização
da Eletrobras e à quebra de patentes de me-
dicamentos

0

Comentários

04/05/2022 - 13:50

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Plenário da Câmara dos Deputados durante votação
do Congresso

O Congresso Nacional faz sessão conjunta nesta
quinta-feira (5), às 10 horas, para analisar 16 vetos
presidenciais. Entre os dispositivos a serem votados
pelos congressistas está o veto parcial (VET 36/21)
ao projeto de lei de conversão que modificou a MP de
privatização da Eletrobras (MP 1031/21). O texto foi
aprovado pela Câmara em maio do ano passado e
transformado na Lei 14.182/21.

Bolsonaro vetou diversos artigos, como a pos-
sibilidade de empregados demitidos após a pri-
vatização adquirirem ações da empresa com
desconto. Para ele, vendas de ações dessa forma ti-
pificam conduta ilegal de distorção de práticas de
mercado.

Também foi vetada a permissão para que fun-
cionários demitidos da Eletrobras até um ano após a
privatização sejam realocados em outras empresas
públicas. Nesse caso, Bolsonaro alegou que práticas
desse tipo violam a Constituição em relação ao aces-

so a emprego público por concurso.

Bolsonaro sanciona com vetos lei que viabiliza de-
sestatização da Eletrobras

Saúde

Constam na pauta ainda dispositivos relacionados à
área da saúde. Senadores e deputados poderão apre-
ciar o veto total (VET 33/21) a projeto que prevê a in-
clusão do lúpus edaepilepsia na lista dedoenças com
benefícios da Previdência Social (PL 7797/10). A re-
dação final do projeto foi aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara em
maio do ano passado.

Vetada proposta que facilita concessão de benefício
para pessoas com lúpus ou epilepsia

Também estão em pauta os vetos ao PL 12/21, que
permite ao governo federal quebrar a patente para
produzir medicamentos e vacinas nos casos de emer-
gência nacional ou internacional em saúde, trans-
formado na Lei 14.200/21. O texto foi aprovado pela
Câmara em julho do ano passado.

Foram vetados pelo presidente Bolsonaro cinco dis-
positivos (VET48/21)quedeterminamaquebra tem-
porária de patentes de vacinas e insumos em períodos
de emergência ou estado de calamidade pública.

Lei sancionada permite quebra de patentes em razão
de pandemias

Violência contra mulher

Também pode ser analisado o Veto 62/21, que can-
celou trechos do PL 5000/16, transformado na Lei
14.232 de 2021, que institui a Política Nacional de In-
formações Estatísticas Relacionadas à Violência
contra a Mulher (Pnainfo). A norma prevê a criação
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deumregistro nacional unificadodedados sobre vio-
lência contra a mulher.

Bolsonarovetou amudançadadefinição deviolência
contra mulher de"ato ou conduta baseado no gênero"
para "ato ou conduta praticados por razões da con-
dição de sexo feminino".

O projeto também previa que a Pnainfo contaria com
um comitê integrado por representantes dos três Po-
deres que acompanharia a implantação da política,
com coordenação de um órgão do Executivo federal.

Política de informações sobre violência contra a mu-
lher é sancionada com vetos

Para a rejeição de um veto, é necessária a maioria ab-
soluta de votos, ou seja, pelo menos 257 votos de de-
putados e 41 votos de senadores.

Veja outros vetos em pauta

-> Torna crime a disseminação de notícias falsas ca-
pazes decomprometer ahigidezdo processo eleitoral
(VET 46/21, aposto ao PL 2462/91)

Sancionada com vetos a lei que revoga a Lei de Se-
gurança Nacional e define crimes contra a de-
mocracia

-> Mudanças nas cobranças de IPI dos municípios
(VET 58/21, aposto ao PL 1559/19)

Bolsonaro veta projeto que definia município como
base de cobrança do IPI

-> Batiza a BR-153 de ex-presidente João Goulart
(VET 60/21, aposto ao PL 4261/12)

Bolsonaro veta nome de João Goulart em trecho de
rodovia

-> Incentivos à indústria da reciclagem (VET 65/21,
aposto ao PL 7535/17)

Nova lei estabelece política de incentivo à re-
ciclagem

-> Imunidade tributária de entidades beneficentes
(VET 66/21, aposto ao PLP 134/19)

Lei regulamenta imunidade tributária de entidades
beneficentes

-> Marco legal das ferrovias (VET 67/21, aposto ao
PL 3754/21)

Sancionado novo marco legal do transporte fer-
roviário

-> Anistia infrações e anula multas por atraso na en-
trega daGuiadeRecolhimentodo FGTS(VET71/21,
aposto ao PL 7512/14).

-> Reforço a medidas de proteção aos entregadores
de aplicativos (VET 5/22 aposto ao PL 1665/20)

Lei que protege entregadores de aplicativos é san-
cionada com vetos

-> Marco legal dos micro e minigeradores de energia
(VET 9/22 aposto ao PL 5829/19)

Lei institui marco legal da micro e minigeração de
energia

->Institui o documento de identidade para fun-
cionários de cartórios (VET 16/22 aposto ao PL
9438/17)

Bolsonaro veta carteira de identidade própria para
notários e registradores

->Transforma cargos de defensor público para novo
TRF (VET 17/22 aposto ao PL 4041/21)

Nova lei transforma cargos da Defensoria Pública da
União
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-> Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de R$ 3,86
bilhões para o enfrentamento dos efeitos da pan-
demia sobre o setor cultural (VET 18/22 aposto ao
PLP 73/21)

Bolsonaro veta projeto da Lei Paulo Gustavo, que re-
passaria R$ 3,8 bilhões à Cultura

Confira a pauta do Congresso

Da Redação - RL Com informações da Agência se-
nado
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Anvisa recolhe e proíbe comercialização de lote
falsificado de medicamento para artrite 

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) de-
terminou nesta quarta-feira (4) a apreensão, proi-
bição da distribuição e comercialização e uso de
unidades falsificadas do medicamento Humira AC
40 mg (adalimumabe), indicado para artrite.

O lote em questão é o 1146607 (fab 05/2021, val
01/2023). A medida foi divulgada por meio da Re-
solução-RE 1.413/2022.

A decisão veio após comunicado da empresa de-
tentora do registro - AbbVie Farmacêutica Ltda., que
notificou asobre a falsificação de seringa preenchida
de Humira AC. O caso segue em investigação pela
agência.

Asolicita aos serviços de saúde que, caso recebam
unidades do referido medicamento, antes de uti-
lizá-las façam uma verificação criteriosa da em-
balagem e do rótulo do produto.

Em caso de unidades falsificadas, não utilizar o pro-
duto e comunicar o fato imediatamente à Agência,
preferencialmente por meio do sistema Notivisa.

Como identificar os lotes falsificadosAo adquirir
uma embalagem, se faz necessário observar as se-

guintes diferenças em relação ao medicamento ori-
ginal:

Diferença no fechamento do blíster; Diferença na cor
da marcação de segurança; Diferenças na cor e no ta-
manho da fonte no blíster; Dimensões diferentes das
embalagens; e Ausência da marcação em Braille na
embalagem secundária. Cor da seringaDiferença en-
tre seringa original (esquerda) e falsificada (direita) /
R eprodução/AnvisaEmbalagem do produto

Diferença entre embalagem original (esquerda) e fal-
sificada (direita) / Reprodução/AnvisaFechamento
do blísterDiferença entre o fechamento do blíster ori-
ginal (esquerda) e falsificada (direita) /
Reprodução/Anv isa

Sobre o medicamentoSegundo a AbbVie, o Humira
AC é indicado para reduzir os sinais e sintomas, in-
duzir uma resposta clínica e remissão clínica maior,
inibir a progressão dos danos estruturais e melhorar a
capacidade física em pacientes adultos com artrite
reumatoide ativa de intensidade moderada a grave,
que apresentaram resposta inadequada a uma ou
mais drogas antirreumáticas modificadoras do curso
da doença.



abpi.empauta.com Brasília, 04 de maio de 2022
Jota Info | DF

Marco regulatório | INPI

abpi.empauta.com pg.8

Residentes no Brasil apresentam 10% dos pedidos de
patentes de IA depositados no país 

Maior parte desse percentual de solicitações é de uni-
versidades; área médica lidera os pedidos entre em-
presas e instituições

Crédito: Pixabay

Apenas 10% dos pedidosdepatentesenvolvendo tec-
nologia de inteligência artificial para máquinas e
equipamentos no Brasil são apresentados por re-
sidentes no país e a maior parte é de universidades. A
área médica lidera os pedidos entre empresas e ins-
tituições domiciliadas no país. Dos outros 90% de re-
gistros solicitados no Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI), entre 2001 e 2019, a
maior parte édeempresas norte-americanas, maspaí-
ses como Japão, França e Alemanha também se des-
tacam e setores como transportes, automotivo,
tecnologia da informação e saúde se sobressaem.

Asconclusões estão em estudofeito em uma parceria
da Agência Brasileira de Desenvolvimento In-
dustrial (ABDI), INPI e Ministério da Economia, no
âmbito do Núcleo de Inteligência em Propriedade
Intelectual, que avaliou um conjunto de 5,6 mil pe-
didos. O levantamento, antecipado ao JOTA, mostra
que o país tem experimentado nos últimos anos uma
aceleração no registro de patentes nessa área de in-
teligência artificial em máquinas, embora ela re-
presente ainda pouco mais de 20% do total de
registros de invenções e inovações no país.

Apesar dos residentes do Brasil estarem em segundo
lugar [olhando os países individualmente], eles con-
templam apenas 10% dessas invenções, o que quer
dizer que empresas de fora estão vindo registrar suas
invenções aqui e conseguindo exclusividade de mer-
cado, e são responsáveis por quase 90% da amostra,
salientou Cristina DUrso, Chefe da Divisão de Es-
tudos e Projetos do INPI e uma das autoras do ma-
terial.

Entre os dez maiores residentes que pediram o re-
gistro de patente, seis são universidades públicas. A
Unicamp apareceu em primeiro lugar, com 29 pe-
didos. Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda, com
21; Embraer S.A, com 16 aparecem na sequência. Is-
so indica que há uma lacuna de participação das em-
presas brasileiras no desenvolvimento e
patenteamentos de tecnologias de máquinas e equi-
pamentos com IA embarcada.

Isso demonstra também a oportunidade de se tra-
balhar a transferência tecnológica e de se buscar par-
cerias para desenvolvimento conjunto entre
empresas e universidades brasileiras nessa área, ava-
lia Rogerio Araújo Dias, Analista de Produtividade e
Inovação da ABDI. Há grande espaço de conquista
nesse campo detecnologia. Avançamos muitonos úl-
timos anos, mas há grande trabalho à frente, com-
pletou, destacando que é uma questão que não afeta
só alguns setores, como saúde, mas também toda a
economia.

Entre os não residentes, há uma predominância de
empresas como a Nissan, Scania e Boeing, as três do
setor de transportes, no registro desse tipo de patente
no Brasil.

Cristina DŽUrso reforça que o levantamento mostra
que há muito espaço para se avançar no segmento de
invenções e inovações por empresas sediadas no Bra-
sil. Ela lembra que, nos países mais avançados no se-
tor industrial, os depósitos de patentes são
majoritariamente de residentes. Nos Estados Unidos,
patentes depositadas lá são em maioria americanas.
Na China, da mesma forma. O ideal seria que a maio-
ria fosse brasileira, afirmou Cristina.

Dias acrescentou que o depósito de patente por es-
trangeiros também é positivo porque indica estar ha-
vendo difusão de tecnologia no país, que pode
incentivar outros elos da cadeia produtiva.
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Felipe Machado, coordenador de economia 4.0 do
Ministério da Economia, disse que o estudo reforça a
importância e a necessidade de se avançar em po-
líticas para acelerar o desenvolvimento de tec-
nologias localmente.

Sem dúvida nenhuma esse estudo nos faz pensar bas-
tante e nos traz informações bem concretas sobre a

evolução da situação em termos de inteligência in-
ternacional, disse, apontando que a implementação
das redes5G no Brasil podeser umcaminhopara ace-
lerar inovações locais nessa área.

Fabio Graner
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MIGALHAS nº 5.343 
Quarta-Feira, 4 de maio de 2022 - Migalhas nº 5.343.

Fechamento às 09h58.

"O homem é o espírito fecundado na íntima fusão da
liberdade com a fé."

Rui Barbosa

Suprema Corte dos EUA - Aborto - Mudança de en-
tendimento

Um documento vazado da Suprema Corte dos EUA
causouumrebuliçomundial.Éo rascunhodeuma de-
cisão apontando que os integrantes da Corte vão der-
rubar o direito ao aborto, que é garantido em solo
ianque desde a década de 70. Para entender o im-
bróglio, .

Repercussão

Após a grande repercussão do caso, o presidente Joe
Biden emitiu um comunicado no qual afirmou que
protegerá "o direito da mulher a escolher" caso a Su-
prema Corte derrube o aborto legal. ()

Tribunal da Cidadania

Na tarde de ontem, os ministros do STJ, como sem-
pre, trabalharam muito. É o que se comprova pelas
próximas notas.

Honorários

A 3ª turma, seguindo entendimento da Corte Es-
pecial, fixouhonoráriosde10% numa causa avaliada
em R$ 48 milhões. A ação, iniciada há 10 anos, ainda
terá seu valor corrigido. Era uma rescisória, ehouvea
extinção sem análise do mérito porque a ação não
preenchia os requisitos de admissibilidade. ()

Indignação com o valor

A decisão da migalha anterior, diante dos valores en-
volvidos, causou certo debate no colegiado. Ministra
Nancy, por exemplo, disse que os ministros do STJ
ainda vãover"muita dor" eque, logo, logo, serãocha-
mados a reanalisar a questão [dos honorários pro-
porcionais em causas de alto valor] decidida pela
Corte Especial. ()

A vida como ela é

Homem vivia em união estável, mas casou-se com
outra (com quem está casado até os diasatuais). Man-
tendo o primeiro relacionamento, a antiga com-
panheira,então, passou aser concubina.Ao analisara
questão, a 3ª turma do STJ entendeu que deve haver
partilha de bens, se comprovado que houve esforço
comum para o patrimônio, tanto do período de união
estável, como de concubinato. ()

Imparcialidade

6ª turma do STJ anulou um julgamento em que o de-
sembargador, ao proferir voto divergente em sessão,
chamou um acusado de "animal": "Absolver um ani-
mal desse! Esse cara foiumanimal! Pra mim, umani-
mal!" Para o colegiado, o envolvimento emocional
do juiz com as partes do processo e com o fato apu-
rado pode interferir na sua imparcialidade. ()

Dano moral coletivo

2ª turma doSTJ decidiuqueestacionar veículoem va-
ga reservada a pessoas com deficiência não con-
figura dano moral coletivo. Colegiado entendeu que
o caso trata de infringência à lei de trânsito, o que é in-
suficiente para a caracterização do dano moral
coletivo. ()

Responsabilidade

4ª turma do STJ começou a julgar recurso que discute
indenização por danos causados por acidente au-
tomobilístico supostamente agravado pelo não acio-
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namento do airbag que equipava o veículo após
colisão lateral com ônibus. A montadora e a con-
cessionária sustentam que, com base em prova
pericial, o airbag não deveria ser acionado por im-
pacto lateral e não frontal. O caso foi suspenso por
pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira.
()

Pensão a pets?

A 3ª turma do STJ julga caso no qual se discute o pa-
gamento de pensão para subsistência de animais de
estimação. Processo começou a ser julgado ontem,
mas vista do ministro Bellizze adiou o debate. ()

Marília Mendonça - Competência

Ministro Antonio Saldanha Palheiro reconheceu a
competência da Justiça estadual de MG para analisar
eventuais responsabilidades pelo acidente aéreo que,
em novembro do ano passado, ceifou a vida da can-
tora Marília Mendonça. O avião caiu no município
de Caratinga/MG. ()

Encosta!

É crime de desobediência ignorar a ordem de parada
de veículo dada por policial no exercício de atividade
ostensiva de segurança pública. Entendimento é da 3ª
seção do STJ que,por maioria devotos, fixou tese em
recurso repetitivo, destravando processos sob o mes-
mo tema. ()

Novos ministros

Presidente do STJ, ministro Humberto Martins an-
tecipou para o dia 11, às 9h, a sessão em que a Corte
definiráas listas tríplices para as vagasabertas noTri-
bunal. Conheça os candidatos. Na mesma sessão se-
rão escolhidos o presidente e vice para o biênio
22/24. ()

Indenização fantástica

Rede Globo terá que pagar R$ 350 mil por danos mo-
rais por matéria exibida no Fantástico que foi con-
siderada ofensiva à honra, à imagem e à reputação de
uma promotora, excedendo o dever de informar. A
reportagem, sob o título "Acelerar processos de ado-
ção causa polêmica", teria acusado a promotora de
conduta profissional inadequada e da prática de ir-
regularidades. Decisão é da 4ª turma do STJ. ()

Aqui e agora

4ª turma do STJ negou provimento, por una-
nimidade, a recurso do deputado Federal Celso Rus-
somanno contra jornalista e o matutino Correio
Braziliense em razão de notícia publicada. ()

Direito processual contemporâneo

Mostrando a evolução do processo civil brasileiro
nos 200 anos de independência, o estudioso José Ro-
gério Cruz e Tucci afirma que a dogmática do pro-
cesso civil brasileiro, construída ao longo do tempo,
em várias etapas sucessivas, chegou ao seu apogeu
nos dias que correm. ()

Liberdade de imprensa

Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa. O Brasil, no entanto, não tem motivos
para comemorar. De acordo com o Ranking Mundial
deLiberdade deImprensa, ocupamos o 110º lugar. ()

Bastião da liberdade

Sobre a liberdade de imprensa, o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, é muito preocupado com o
tema, tanto assim que há mais de um ano segura a ins-
talação do Conselho de Comunicação Social do Con-
gresso Nacional. ()

Caso Madeleine

Caso da menininha inglesa de apenas três anos que
desapareceu em Portugal completa 15 anos e tem no-
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vos desdobramentos: um homem foi formalmente in-
diciado pelas autoridades portuguesas pelo
desaparecimento da menina. Em 2019, a equipe do
Migalhas esteve na Praia da Luz, em Portugal, onde
Madeleine desapareceu. Veja a reportagem. ()

Bolsonaro x DiCaprio

Bolsonarodisse ontem queébomo ator Leonardo Di-
Caprio "ficar de boca fechada". A fala se deu após
postagens do ator nas redes sociais incentivando o
voto jovem nas eleições brasileiras. Na semana pas-
sada, ambos se alfinetaram no Twitter: em outro post
do ator e ativista do meio ambiente, Bolsonaro res-
pondeu, ironizando o apoio de "Leo". ()

#SeuVotoImporta

A propósito das eleições, e reproduzindo hashtag di-
vulgada pelo astro de Hollywood, vale lembrar que o
prazo para aregularização do títulodeeleitor termina
hoje ().

Direito Tributário

A partir de hoje, acontece um importante encontro de
Direito Tributário, em Trancoso/BA. Migalhas, co-
mo não poderia deixar de ser (de bobos os redatores
não têm nada), está com uma equipe no litoral baiano
para passar tudo aos migalheiros. para ver como foi
agora cedo, e fique ligado no site para acompanhar as
entrevistas ao longo do dia.

Política, Direito & Economia NA REAL

Atenção! O texto indicado agora não é para ser lido
de supetão. Se tiver tempo agora, leia-o. Senão, guar-
de-o para logo mais. É algo reflexivo, que demanda
algunsminutos, algo como metade deumepisódio de
uma série a qual você assiste diariamente na Netflix.
E seguindo o comparativo, é um documentário im-
perdível da realidade brasileira neste ano eleitoral.
Francisco Petros mostra que estamos diante dos di-
lemas originários e estruturantes da nossa formação

histórica, política e social, e a constatação de que o
atraso da economia e da sociedade dificilmente será
superado pelas atuais estruturas institucionais e po-
líticas. ()

Violência contra a criança

Câmara aprovou projeto de lei que estabelece me-
didas protetivas específicas para crianças e ado-
lescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
Texto segue para sanção. ()

Tornozeleira de ouro

Ministro Alexandre de Moraes aplicou multa no va-
lordeR$ 405 mil aodeputado Daniel Silveirapor des-
cumprir medidas cautelares. ()

Mandato parlamentar X Injúria e difamação

2ª turma do STF aceitou queixas-crime apresentadas
contra o senador Jorge Kajuru e, por maioria de vo-
tos, concluiu ser necessário continuar o pro-
cedimento penal para definir se manifestações de
Kajuru configuram injúria e difamação. O ofendido,
ex-ministro Alexandre Baldy, é representado pelos
advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo, da banca
Figueiredo & Velloso Advogados Associados. ()

O feitiço...

A 6ªcâmara deDireito Privadodo TJ/SP manteve de-
cisão que condenou vizinha do ex-governador João
Doria por danos morais por ter gravado e com-
partilhado vídeo em que afirma que o filho do po-
lítico estava dando uma festa em "plena pandemia".
A mulher havia processado o tucano por ele ter feito
post afirmando que ela teria propagado fake news. O
colegiado, no entanto,observou provas dos autosque
demonstraram que o vídeo gravado foi por ela dis-
ponibilizado em grupos de WhatsApp. ()

Rede social
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O Twitter deve excluir post com vídeo íntimo atri-
buído à modelo e ex-participante do reality "A Fa-
zenda" Raíssa Barbosa. para ver (a decisão, não o
vídeo, engraçadinho...).

Maus-tratos - Animais de rua

Desembargadorado TJ/DF determinou quenem con-
domínio e nem síndico podem proibir moradora de
colocar ração nagaragempara alimentargatosde rua.
A magistrada entendeuqueanãoalimentação dos ga-
tos, já habituados pelo vínculo estabelecido com a
moradora, configura maus-tratos. ()

Sistema prisional - Gestantes

Pesquisa elaborada pelo CNJem parceria com o Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud) revela violações aos direitos mínimos de
mães em privação de liberdade e a seus filhos. Dados
apontam que um terço das gestantes seguem presas
após audiência de custódia. ()

Remédio de alto custo

Liminar determinou que o IAMSPE custeie me-
dicamento OFEV (Nintedanibe), de alto custo, a pa-
ciente com fibrose pulmonar idiopática. A causa é
patrocinada pelo escritório Lopes & Giorno Ad-
vogados. ()

Parcelas do Fies

O desembargador Federal Carlos Augusto Pires
Brandão, do TRF da 1ª região, determinou li-
minarmente que sejam suspensas parcelas do FIES
de médica atuante na Estratégia de Saúde da Família
(ESF) em área carente de difícil retenção de pro-
fissionais. O escritório Hyago Viana Advocacia Mé-
dica atua na causa. ()

Colunas

Dicas do CEO

Migalhas estreia a coluna em vídeo "Dicas do CEO",
coordenada pelo advogado Roberto Trigueiro Fon-
tes, que explanará suas experiências ao longo de três
décadas de atuação. No vídeo de hoje, a diferença en-
tre chefia e liderança. ()

Pílulas de expressão

Após polêmica envolvendo o novo lanche do Mc-
Donald's, o McPicanha, André Marsiglia explica
qual o limite de liberdade de expressão na pu-
blicidade. ()

Porandubas políticas

Um retrato,por Gaudêncio Torquato, decomo anda a
política brasileira, em vésperas de eleições, e a si-
tuação política mundial, influenciada pela guerra
Rússia x Ucrânia. ()

Migalhas Notariais e Registrais

Professor Luiz Carlos Weizenmann trata do pro-
blema envolvendo a competência dos Cartórios de
Notas na lavratura de escrituras públicas eletrônicas.
()

Governança: uma boa prática

Na coluna de hoje, Almir Lima Nascimento aborda
os instrumentos jurídicos de governança e im-
plementação de dispositivos da legislação brasileira.
()

Meio de campo

Advogado RodrigoR. Monteiro deCastrotrata,apar-
tir da referência ao time inglês Sunderland, do fu-
tebol brasileiro,daSAF edo problemado cartolismo.
()

Gramatigalhas

Um ilustre leitor, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga
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- procurador-Geral da República do Brasil entre
1989 e 1995 - , envia a seguinte mensagem ao Gra-
matigalhas:

"'A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer'...
'um belo dia a gente entende que ficou sozinho', já
cantava AdileiaSilva daRocha, agenialDolores Du-
ran, na década de 50 do século passado, na música
'Castigo'. 'A gente' já estava em lugar de 'nós'. A pri-
meira pessoa do plural mudou-se para a terceira pes-
soa do singular. Hoje, no linguajar coloquial,
generalizou-se o 'a gente' em substituição a 'nós'!!! A
língua culta ignora essa antiga transformação in-
serida no cotidiano falar do povo brasileiro. Ad-
miti-la consistiria em subverter a ortodoxia
gramatical danossa língua pátria. [...] Estas reflexões
personalíssimas sobre a língua portuguesa foram ins-
piradas nas lições migalheiras de toda quarta-feira do
eminente jurista José Maria da Costa, autor do Ma-
nual de Redação Jurídica [...]".

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

Manual de Redação Jurídica - Seu guia diário!

Adotado como referência não só pelos profissionais
da área jurídica, mas de diversos segmentos, o "Ma-
nual de Redação Jurídica", de autoria do professor e
colunista migalheiro José Maria da Costa, é sucesso
no mercado editorial brasileiro há vários anos. Ga-
ranta o seu indispensável exemplar na Livraria Mi-
galhas. ()

E-book

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

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Migalhas de peso

- "MP 1.085/21: Cortina de fumaça, embuste e es-
telionato nacional", por Fabiano Silva dos Santos. ()

- "Depósito recursal deveria deixar de existir na Jus-
tiça do Trabalho?", por Tairo Ribeiro Moura (Mo-
selloLima Advocacia). ()

- "Supremacia do interesse público e contratos de
concessão - violação de princípios ou adequação ao
primeiro norte constitucional?", por Leonardo Dalla
Costa (Braz Campos Advogados). ()

- "Do pagamento dealugueldurante o exercício dedi-
reito de retenção por benfeitorias", por Manoela Au-
gusta Martins Rodrigues Dourado e Vanessa Ribeiro
Aleixo (Basilio Advogados). ()

- "A utilização do sistema de videomonitoramento
empresarial diante das novas diretrizes estabelecidas
pela LGPD", por Aline Pires Gomes (Renato Mel-
quíades Advocacia). ()

- "Contribuições previdenciárias sobre valores pagos
a menores aprendizes estão entre os ques-
tionamentos de empregadores", por Maria Eugênia
Vieira, Lucas Henrique HinoeLuizaGuimarães Cas-
tro (Machado Meyer Advogados). ()

- "EC 119/22 e o 'indulto' concedido aos gestores pú-
blicos por insuficiência de alocação de recursos na
educação", por Fernanda Ghiuro Valentini Fritoli e
Fabio Paulo Reis de Santana (Fritoli & Moraes Ad-
vogados Associados). ()

Apoiadores

para conhecer os festejados Apoiadores de Migalhas

Informe publicitário

Realize pagamentos no crédito e no débito pelo seu
celular ou relógio com criptografia de dados e com
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muito mais agilidade que o cartão físico. Conheça as
carteiras digitais disponíveis no BTG Pactual. ()

Webinar - Carta-Protesto e Seguro

Dia6/5, às 10h30, o escritórioMachado, Cremoneze,
Lima e Gotas Advogados Associados realiza o we-
binar "A carta-protesto e o seguro de transporte:
questões polêmicas" em parceria com o Migalhas.
Os palestrantes são Paulo Henrique Cremoneze e
Marcio Roberto Gotas Moreira, sócios dabanca. , ati-
ve o lembrete e participe.

Business

Trench Rossi Watanabe assessora parte brasileira da
operação de aquisição da Wenger pela Marel. Ava-
liadaem US$540mi globalmente,aoperaçãofaz par-
te da estratégia da Marel para entrar no novo
segmento de processamento de alimentos para ani-
mais de estimação, proteínas vegetais e ração
aquática, alcançar novos mercados e aumentar as re-
ceitas. ()

Gestão

A advogada Marcela Arruda, sócia do escritório Ru-
bens Naves Santos Jr. Advogados, assumeSecretaria
de Gestão de São Paulo. ()

Seis lustros

No ano em que completa 30 anos, o escritório Mattos
Filho lança suas novas identidades visual e verbal,
impulsionando transformações na sociedade e abra-
çando, ainda mais, a sua essência para transmitir seu
principal propósito: gerar impacto positivo no país
por meio da evolução das atividades jurídicas. No
que se refere à identidade visual, uma das principais
mudanças é na logomarca, que deixa de contar com
todos os nomes dos sócios-fundadores para se tornar
somente "Mattos Filho". ()

Privacidade e Proteção de Dados

Bhering Cabral Advogados Associados está am-
pliando sua expertise jurídica com a estruturação de
uma área com foco em Privacidade e Proteção de Da-
dos. Paraalémdaadequação àLGPD,apropostaéau-
xiliar os clientes na construção segura de negócios
que dependam do tratamento de dados pessoais.

Baú migalheiro

Em 4 de maio de 1979, há 43 anos, o edifício Mar-
tinelli em São Paulo foi reinaugurado pelo prefeito
Olavo Egydio Setúbal. A construção do prédio foi
idealizada por Giuseppi Martinelli e projetada pelo
arquiteto húngaro Vilmos (William) Fillinger. As
obras do local tiveram início em 1922 e foram fi-
nalizadas no ano de 1934. Com 105 metros de altura,
foi considerado, entre 1934 e 1947, o maior ar-
ranha-céu do país e, durante um tempo, o mais alto da
América Latina. (Compartilhe)

Novidades

Acontece hoje, às 18h, o lançamento da obra coletiva
"O administrador judicial e a Reforma da Lei
11.101/2005", coordenada por João Pedro Scalzilli e
Joice Ruiz Bernier. O evento na Livraria da Vila, no
Shopping JK, em SP. O sócio Luis Augusto Roux
Azevedo, do escritório Motta Fernandes Ad-
vogados, contribuiu com relevante artigo sobre as
funções do administrador judicial e a LGPD. () Dia
6/5, às 19h, na Livraria da Travessa, no RJ, acontece
o lançamento da obra "O Contrato de Seguro D&O",
da Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, de au-
toria de Ilan Goldberg. () Neste sábado, às 17h, acon-
tece o lançamento do livro de poesias "Elucubrações
eDevaneios daVidaem Tempos ImperfeitoseQuase
Cinzentos", do procurador do Estado do Paraná Luiz
Henrique Sormani Barbugiani. O prefácio foi ela-
borado pelo ministro aposentado do STF, Eros Ro-
berto Grau. Dia 12/5, a partir das 19h, na
APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados,
acontece o lançamento da obra "Perícias em en-
genharia: uma visão contemporânea", coordenada
por Flávio Figueiredo. A 10ª edição do "Manual Prá-
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tico da Advocacia Previdenciária", da Editora Mi-
zuno, e autoria de Fabiana Fernandes de Godoy,
possui acesso gratuito e integral ao "Curso Recursos
eIncidentesno Juizado Especial Federal". () A 2ªedi-
ção da obra "Princípios do Registro de Imóveis Bra-
sileiro - Coleção Direito Imobiliário", de autoria de
Marinho Dembinski Kern e Francisco José de Al-
meida Prado Ferraz Costa Junior, apresenta os
princípios mais relevantes e essenciais, bem como
mais particulares ao Registro de Imóveis brasileiro.
()

Migalhíssimas

Hoje, às 18h30, no Instagram do escritório João Bos-
co Filho Advogados (@joaoboscofilhoadvogados),
será realizada live com o sócioLeonardo Santos Mar-
tins, coordenador do núcleo de Direito Eleitoral, so-
bre o tema "Sistema majoritário e sistema
proporcional de eleição". A live terá a participação
do sócio-fundador da banca, o advogado João Bosco
Won Held Gonçalves de Freitas Filho. Amanhã, Ju-
liana Abrusio, sócia de Direito Digital do escritório
Machado Meyer Advogados, participará do evento
"Lacca São Paulo 2022", no Hotel Unique. A ad-
vogada fará parte do painel "Proteção dedados nano-
va era digital brasileira", às 15h30, e abordará temas
como as novas regras regulatórias, seus desafios e o
papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) nesta transição (). E ontem Juliana par-
ticipou do evento "Data Privacy - LIVE Virtual
Round Table Discussion, LATAM". Na opor-
tunidade, a advogada falou sobre temas como as
questões jurídicasenvolvendo os dados privados, ris-
cos, segurança, inteligência artificial, entre outros. ()
Pedro Neiva e Lucas Leite Marques, sócios do Kin-
caid | Mendes Vianna Advogados Associados, par-
ticipam do "IV Congresso MarítimoePortuário", em
Vitória, que acontece amanhã e sexta-feira. A ad-
vogada Beatriz M. Frambach Vieira, que coordena a
unidade regionaldabanca no Espírito Santo, também
estará presente. Sócioe líder deCompliance dabanca
Lopes Pinto Advogados Associados, Mauricio Bove
profere palestra sobre "Compliance na atividade ma-

rítima e portuária" durante o "IV Congresso de Di-
reito Marítimo e Portuário da ABDM (Associação
Brasileira de Direito Marítimo)", que acontece ama-
nhã e sexta-feira, em Vitória. () Daniella Zagari,
sócia da prática tributária do Machado Meyer Ad-
vogados, participa das discussões sobre a "Reforma
do Contencioso Tributário", promovidas pela Co-
missãoEspecial deAssuntos TributáriosdaOAB/RJ.
Os eventos acontecem nos dias 18 e 25/5, das 10 às
12h, e terão transmissão ao vivo pelo canal da Ordem
fluminense, no YouTube. () O Instituto Dannemann
Siemsen (IDS), mantido pelo Dannemann Siemsen,
promove no dia 25/5,entre 9 e17h, a2ªediçãodo "Se-
minário Interdisciplinar de Processo Civil e
Propriedade Industrial". O evento égratuitoe irá de-
bater aspectos processuais inerentes à área de
propriedade industrial, suas repercussões práticas e
como nossos tribunais vêm se posicionando em re-
laçãoàmatéria. () Idealizado por Ana Tereza Basilio,
vice-presidente da OAB/RJ e sócia do escritório Ba-
silio Advogados, e com o apoio da OAB/RJ, CAARJ
e Porte de Livros, foi criado o "Projeto Café Li-
terário", com o objetivo de fomentar o debate mensal
literário. O primeiro encontro, coordenado pelas ad-
vogadas Fernanda Lopes e Manoela Dourado, será
dia 24/6, às 17h. No Café e Livraria do Wilsinho (es-
pecializado em livros jurídicos). Presidente da
OAB/RJ, Luciano Bandeira reuniu-se, na tarde da úl-
tima sexta-feira, com o defensor público geral do Es-
tado do RJ, Rodrigo Baptista Pacheco, a
subdefensora pública geral, Paloma Lamego, e a pri-
meira vice-presidente da Adperj - Associação dos
Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro,
Andréa Sena, para tratar das falhas do processo ele-
trônico do TJ/RJ. () João Marcelo Assafim, sócio do
escritório De Lima Assafim e Advogados As-
sociados,participou como oradorda reunião anual na
INTA - International Trademark Association, que
aconteceu ontem, em Washington, D.C. O Instituto
Brasileiro de Gestão de Conflitos realizou, se-
gunda-feira e ontem, o "III CGBConf, Congresso
Brasileiro de Gestão de Conflitos". A advogada Ane
Elisa Perez (Manesco, Ramires, Perez, Azevedo
Marques Sociedade de Advogados) participou do
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evento ontem, com o tema "Gestão de conflitos na
contemporaneidade". Perez também é uma das con-
tribuidoras do livro "Gestão de Conflitos: a con-
tribuição da tecnologia para os mecanismos de
resolução de conflitos", lançado nesta semana em
Londrina/PR. A convite da Emerj - Escola da Ma-
gistratura do Estado do Rio de Janeiro, o presidente
nacional do IAB, Sydney Sanches, participou, na úl-
tima segunda-feira, do evento realizado pelo Nedima
- Núcleo de Diálogos entre Magistratura e Ad-
vocacia, no Auditório Desembargador Paulo Ro-
berto Leite Ventura, na sede da Emerj. () Professor
Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira tornou-se
membro da Comissão Especial de Arbitragem do
Conselho Federal da OAB. () O ministro Jorge Mussi
tomou posse como associado honorário do IASP.
Antigo integrante da OAB/SC, desembargador do
TJ/SC e seu presidente, há 14 anos é ministro do STJ,
sendo seu atual vice-presidente. O advogado Ro-
berto Rosas (Rosas Advogados) fez a recepção, com
discurso e exaltação dessas passagens do novo mem-
bro do Instituto, especialmente sua alta formação pe-
nal. Os sócios Ana Paula Brito, Marianna Furtado de
Mendonça, Luiz Edgard Montaury Pimenta, Joana
de Mattos Siqueira e Eduardo Machado, da banca
Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Ad-
vogados, foram novamente reconhecidos pelo guia
internacional "IP Stars da Managing IP" como "Tra-
demark Stars 2022". A sócia Gabriela Salerno tam-
bém foi reconhecida como "Patent Star 2022". O
guia IP STARS abrange mais de seis áreas de prática
de PI em cerca de 70 jurisdições, e se tornou a pu-
blicação líder em rankings especializados na área PI.
() O escritório Avelar Advogados publicou a nova
edição do seu informativo de Direito Penal. As prin-
cipais notícias da quinzena são: presunção tributária
não é suficiente para condenação por sonegação fis-
cal; Projeto de Lei do Lobby; Substituição de RESP e
REXT por HC; análise crítica da graça concedida ao
Deputado Daniel Silveira. () Martinelli Advogados
divulgou Newsletter sobre "STF aplica modulação
dos efeitos na tese dos Encargos Moratórios,masres-
guarda ações ajuizadas até o iníciodo julgamento". ()
Pinheiro Neto Advogados divulgou "Alerta" sobre

"PGFN eRFB abrem negociação dedébitos deamor-
tização de ágio". ()

Direito de família

A ADNOTARE - Academia NacionaldeDireito No-
tarial e Registral promove, amanhã, das 19 às 20h30,
o evento online "A Necessária Extrajudicialização
do Direito de Família". Participe! ()

Excel para Direito

Dias 9 e 10/5, das 19 às 22h, acontece a 4ª edição do
"Curso de Excel para Profissionais do Direito", rea-
lizado pela Radar - Gestão para Advogados e mi-
nistrado por Adriano Marinho. ()

Direito para Jornalistas

A FGV Direito Rio prorrogou, até dia 10/5, as ins-
crições para a 10ª edição do "Curso de Direito para
Jornalistas". Com oferta de 60 vagas, o curso é gra-
tuito eserárealizado online, com aulas aovivoquese-
rão transmitidas pela plataforma Zoom, entre os dias
17 e 19/5. Abertos a profissionais de todo o Brasil, os
encontros celebram os 20 anos de criação da Escola
de Direito do RJ da FGV. ()

Prêmio Esdras

A FGV Direito SP abriu inscrições, até dia 29/5, para
a 4ª edição do "Prêmio Esdras Borges Costa de En-
sino do Direito", que tem como objetivo dar vi-
sibilidade, ampliar a repercussão e facilitaro acessoa
materiais didáticos que privilegiem o protagonismo
do aluno dentro do processo de ensino e apren-
dizagem do Direito. Confira! ()

Projeto Digitalização

AASP estará durante este mês e o próximo mês na re-
gião da baixada santista, com a unidade móvel do
"Projeto Digitalização", que consiste em digitalizar
processos de advogadas e advogados que estão em
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formato físico e paralisados nos tribunais devido à
pandemia do coronavírus. Entre hoje eamanhã,o ser-
viço terá início na cidade de Marília/SP, o veículo es-
tará estacionado na rua Lourival Freire, 120. O
atendimento será realizado das 10 às 17h.

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:

CE/Novo Oriente

DF/Recanto das Emas

PA/Portel

PI/Barreiras do Piauí

RN/Santo Antônio

SC/Orleans

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA

"Draft Abortion Ruling Signals Seismic Political
Shift"

The Washington Post - EUA

"Roberts directs investigation into leaked draft"

Le Monde - França

"Le PSrejoint l'accordavec LFI, auprixdedivisions"

Corriere Della Sera - Itália

"Draghi e Macron: ora tregua"

Le Figaro - França

"La Chine dans le piège du 'zéro Covid'"

Clarín - Argentina

"Cristina ahora cuestiona la legitimidad de la gestión
de Fernández"

El País - Espanha

"El PP de Feijóo frena el auge de Vox y alcanza al
PSOE"

Público - Portugal

"Só 11% das autarquias assumiram competências na
área da saúde"

Die Welt - Alemanha

"Arbeitslosigkeit sinkt auf Vor-Corona-Niveau"

The Guardian - Inglaterra

"Biden: leaked anti-abortion rulin 'imperils civil rig-
hts'"

O Estado de S. Paulo - São Paulo

"Em 88 perguntas ao TSE, militares repetem dis-
curso de Bolsonaro"

Folha de S.Paulo - São Paulo
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"Em texto, Supremo dos EUA apoia tirar garantia a
aborto"

O Globo - Rio de Janeiro

"Bolsa perde R$ 7,7 bi de investidores estrangeiros"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais

"'É uma monstruosidade'"

Correio Braziliense - Brasília

"Do encontro sexual marcado no aplicativo ao golpe
no Pix"

Zero Hora - Porto Alegre

"Assembleia aprova reajuste de 6% para todo o fun-
cionalismo estadual"

O Povo - Ceará

"PT faz reunião e aliança fica ameaçada após falas de
Ciro"

Jornal do Commercio - Pernambuco

"Reajuste de 16% nos planos de saúde"
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