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Moderna processa Pfizer e BioNTech por patente de
vacina contra Covid 

VACINAS

Em resposta, a Pfizer e a BioNTech garantiram estar
a par do processo, e emitiram comunicados em que
negam qualquer má conduta postado em 26/08/2022
19:08 / atualizado em 26/08/2022 19:08

(crédito: JOEL SAGET / AFP)

A empresa debiotecnologia americanaModerna ini-
ciou nesta sexta-feira (26/8) uma disputa judicial
contra a Pfizer e BioNTech por violação de patente
sobre sua vacina de RNA mensageiro contra a Co-
vid-19. "A Moderna está convencida de que a vacina
Comirnaty Covid-19 da Pfizer e da BioNTech in-
fringe patentes registradas pela Moderna entre 2010
e 2016, que cobrem a tecnologia fundamental de
RNA mensageiro da Moderna", disse a empresa em
comunicado.

Mas a companhia também parece querer manter o
controle das tecnologias que possam ser aplicadas
em outras situações.

A Moderna destaca que utiliza sua plataforma de tec-
nologias relacionadas ao RNA mensageiro para o de-
senvolvimento de tratamentos contra a gripe, o HIV,
doenças autoimunes e cardiovasculares, além de di-
ferentes tipos de câncer.

Em resposta, a Pfizer e a BioNTech garantiram estar
a par do processo, e emitiram comunicados em que
negam qualquer má conduta.

"O trabalho da BioNTech é original, e nos de-
fenderemos firmemente diante de qualquer alegação
de infração de patentes", disse a companhia, que
afirmou que "respeita os direitos de propriedade in-
telectual válidos e devidos dos demais".

A Moderna e Pfizer/BioNTech foram as primeiras
empresas do setor a fabricar vacinas contra o co-

ronavírus, pouco tempo depois do início da pan-
demia, graças à tecnologia de RNA mensageiro, que
permite que as células humanas fabriquem proteínas
presentes no vírus para acostumar o sistema imu-
nológico a reconhecê-lo e neutralizá-lo.

Até então, as vacinas se baseavam em formas en-
fraquecidas ou inativadas do vírus para treinar o cor-
po a se defender. O desenvolvimento de remédios e
testes clínicos para verificar sua segurança poderiam
levar vários anos.

O uso da tecnologia de RNA mensageiro nas vacinas
Moderna e Pfizer/BioNTech, entre as mais injetadas
no mundo, foi o resultado de quatro décadas de pes-
quisas que superaram inúmeros obstáculos.

"Essa tecnologia inovadora foi crucial para o de-
senvolvimento da própria vacina de RNA men-
sageiro da Moderna, a Spikevax. A Pfizer e a
BioNTech copiaram essa tecnologia, sem a per-
missão da Moderna, para fabricar o Comirnaty",
acrescentou a declaração da Moderna.

A flexibilidade do RNA mensageiro e a capacidade
de fazer com que o corpo produza anticorpos por si
mesmo sugerem quepode-seesperar muitodessa téc-
nica contra outras doenças.

A Moderna anunciou nesta sexta que apresentou
ações judiciais no estado de Massachusetts, nos Es-
tados Unidos, e em Düsseldorf, na Alemanha.

Compensações financeiras

A conclusão deste litígio pode levar vários anos. An-
tes da divulgação do comunicado da BioNTech, a
empresa ePfizer haviamindicadoem nota àAFP nes-
ta sexta que ficaram "surpresas" com a iniciativa da
Moderna, já que a vacina Pfizer/BioNTech contra a
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covid-19 "é baseada na tecnologia de RNA men-
sageiro patentada pela BioNTech edesenvolvidatan-
to pela BioNTech como pela Pfizer".

Garantiram também que estão preparadas para se de-
fender "veementemente". Esta não é a primeira dis-
puta legal por quebra de patente da inovadora
tecnologia de RNA mensageiro.

A Moderna foi processada pelas pequenas empresas
de biotecnologia Arbutus Biopharma Corporation e
Genevant Sciences, além da BioNTech na Alemanha
em uma disputa pela compatriota CureVac. Já a
BioNTech e Pfizer denunciaram a CureVac à Justiça
dos Estados Unidos.

"Apresentamos estas ações para proteger a ino-
vadora plataforma de tecnologia deRNAmensageiro
da qual somos pioneiros, na qual investimos bilhões
de dólares e à qual patenteamos na década anterior à
pandemia de covid-19", comentou o presidente da

Moderna, Stéphane Bancel, em nota à imprensa.

A Modernadestacaquese comprometeu, em outubro
de 2020, a não iniciar nenhuma demanda por pro-
priedade intelectual no auge da pandemia, mas acre-
dita que agora, essa fase já passou.

A empresa não pede que Pfizer/BioNTech retirem
sua vacina do mercado, mas que pague uma in-
denização pelas vacinas vendidas desde março. A
Pfizer prevê que em 2022 sua vacina contra a co-
vid-19 gere 32 bilhões de dólares em vendas.

A Moderna afirmou ainda que as patentes pelas quais
processa a Pfizer e a BioNTech não foram de-
senvolvidas na época em que a empresa colaborava
com a agência pública de investigação americana pa-
ra acelerar o trabalho na luta contra a covid-19.

Agence France-Presse
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STJ decide que é desleal uso de marca concorrente
em link patrocinado 

O ministro LuisFelipe Salomão lembrou queo artigo
195 da Lei de Propriedade Industrial prevê como cri-
me de concorrência desleal, entre outras condutas, o
emprego de meio fraudulento para desviar, em pro-
veito próprio ou alheio, os clientes de outra empresa.
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça en-
tendeui como concorrência desleal a conduta de uma
empresa anunciante na internet que utilizou a marca
registradadeconcorrente como palavra-chaveno sis-
tema de links patrocinados do Google, como forma
de obter resultados privilegiados nas buscas e di-
recionar clientes para os seus serviços.

Ao analisar a questão inédita na corte, o colegiado
manteve o acórdão do TribunaldeJustiça deSão Pau-
lo (TJSP) que condenou a anunciante a pagar danos
morais de R$ 10 mil.

"Além da flagrante utilização indevida de nome em-
presarial e marca alheia, a utilização de links pa-
trocinados, na forma como engendrada pela ora
recorrente, é conduta reprimida pelo artigo 195, in-
cisos III e V, da Lei de Propriedade Industrial e pelo
artigo 10 bis da Convenção da União de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial", afirmou o re-
lator do recurso especial, ministro Luis Felipe Sa-
lomão.

No sistema de linkspatrocinados,aempresa quepaga
pelo serviço tem o endereço de seu site exibido com
destaque nos resultados das pesquisas sempre que o
internauta busca por determinadas palavras-chaves.

Na origem do processo, a ação foi proposta por uma
empresa de turismo cujo principal produto é a pro-
moção de viagens à Disney. Segundo a empresa, ela

era detentora de todos os direitos relativos à sua mar-
ca, porém, quando um usuário pesquisava no Google
usando o seu nome como palavra-chave, o buscador
mostrava como primeiro resultado a página de outra
empresa - prestadora do mesmo tipo de serviço.

Em primeira instância, o juízo reconheceu o uso in-
devido da marca da autora para prática de con-
corrência desleal e fixou a indenização por danos
morais em R$ 15 mil, valor reduzido para R$ 10 mil
pelo TJSP.

No recurso especial, a empresa ré alegou que a cap-
taçãodeclientela é inerente aqualquer atividade eco-
nômica, especialmente no âmbito do e-commerce.
Para a empresa, considerar reprimível qualquer des-
vio de clientela implicaria a eliminação da própria
livre concorrência.

O ministro LuisFelipe Salomão lembrou queo artigo
195 da Lei de Propriedade Industrial prevê como cri-
me de concorrência desleal, entre outras condutas, o
emprego de meio fraudulento para desviar, em pro-
veito próprio ou alheio, os clientes de outra empresa.

No âmbito do sistema de links patrocinados - um dos
ferramentais mais importantes do e-commerce -, o
ministro comentou que, embora seja lícita a con-
tratação do serviço de priorização de resultados de
pesquisa, a inexistência de parâmetros ou proibições
de palavras-chaves nas ações publicitárias pode re-
sultar em conflitos relacionados à propriedade in-
telectual.

No caso dos autos, Salomão considerou que a uti-
lização de marca de outra empresa como pa-
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lavra-chave para direcionar o consumidor do
produto ou serviço concorrente é, como entendeu o
TJSP, capaz de causar confusão quanto à atividade
exercida por ambas as empresas.

"O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede
mundial de computadores, deve conhecer limites,
sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que

cause confusão ou associação proposital à marca de
terceiro atuante no mesmo nicho de mercado", con-
cluiu o ministro ao manter a indenização fixada pelo
TJSP.

* Com informações do STJ
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MIGALHAS nº 5.423 
Quinta-Feira, 25 de agosto de 2022 - Migalhas nº
5.423.

Fechamento às 11h17.

"O Brasil existe e insiste."

Monteiro Lobato

Crise prisional

O TJ/PE tem oito meses para retirar 70% da po-
pulação do Complexo Prisional do Curado, no Re-
cife, uma das maiores unidades prisionais do país. A
determinação é da ministra Maria Thereza de Assis
Moura, em atuação na Corregedoria Nacional. O lo-
cal tem hoje mais de6.500 homens,masdeveriacom-
portar apenas 1.819. Na decisão, a ministra
determinou uma série de medidas como resposta ao
quadrodeviolaçõesaos direitos humanosverificadas
em inspeção. (Clique aqui)

STJ sob comando feminino

Hoje, às 17h, ministraMaria Thereza deAssis Moura
toma posse como presidentedo STJ. S. Exa. seráase-
gunda mulher na história a ocupar esse posto. Mi-
nistro Og Fernandes será o vice e juntos eles
comandarão aCorte daCidadania no biênio 2022/24.
(Clique aqui)

"Empatia"

No início da semana, uma advogada que realizava
sustentação oral no TJ/AM foi repreendida por um
desembargador porque sua bebê estaria atrapalhando
a sessão. A advogada, que é mãe de uma menina de
apenas seis meses e lactante, chegou a pedir pre-
ferência na realização de sustentação oral, mas teve o
pedido indeferido. Em entrevista ao Migalhas, Malu
Borges Nunes falou das dificuldades deconciliar ma-
ternidade e trabalho, da diferença de tratamento com
relação a homens e clamou por empatia para com as

mães. Assista. (Clique aqui)

É lei, desde 2016

A negativa de preferência para a lactante é ilegal. Há
lei prevendo isso. E se a sapiência popular ensina que
é melhor não saber como são feitas as salsichas e as
leis, eis aqui uma exceção. Nesse sentido, conheça a
lei e a história que deu ensejo a sua criação. (Clique
aqui)

Ação de improbidade

Legitimidade para propor ação de improbidade não é
exclusiva do MP, podendo as pessoas jurídicas le-
sionadas também proporem essas ações. Assim vo-
tou o relator, ministro Alexandre de Moraes, em
análisedeconstitucionalidadede lei, pelo plenáriodo
STF. André Mendonça acompanhou integralmente o
ministro. Julgamento continua hoje, às 14h. (Clique
aqui)

Medicamentos - Tributação

1a seção do STJ aprova súmula sobre preço máximo
demedicamentosdeuso exclusivo em hospitais eclí-
nicas. (Clique aqui)

Eleições 2022

STF, por unanimidade, declarou constitucional dis-
positivo da lei das eleições (lei 9.504/97) que criou o
Fundo Eleitoral. (Clique aqui)

Paródia em campanha

2ª seção do STJ, por unanimidade, negou recurso de
gravadora da música "O Portão", de Roberto Carlos e
Erasmo Carlos, que pedia a condenação de Tiririca
por paródia na campanha eleitoral de 2014. Co-
legiado concluiu que a proteção legal desse tipo de
criação intelectual tem por escopo resguardar a li-
berdade de expressão. (Clique aqui)
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Reunião com embaixadores

Ministro Mauro Campbell Marques, do TSE, de-
terminou que Facebook e Google removam ime-
diatamente vídeos do encontro de Bolsonaro com
embaixadores. Na ocasião, o presidente, como se sa-
be, atacou ministros do Supremo, colocou o processo
eleitoral em xeque e levantou suspeitas sobre a se-
gurança das urnas eletrônicas. (Clique aqui)

Mais uma do zap...

Luciano Hang terá de indenizar o Padre Julio Lan-
cellotti por chamá-lo de bandido no (famoso) grupo
de empresários no WhatsApp. Juíza de Vergueiro/SP
considerou que a afirmação "quem defende bandido,
bandido é" constitui claro abuso ao exercício da li-
berdade de expressão. O grupo no qual o empresário
enviou as mensagens é o mesmo em que aliados do
presidente defenderam golpe de Estado em caso de
vitória de Lula nas eleições. (Clique aqui)

Liberdade de imprensa

Juiz do DF negou direito de resposta a Eduardo Bol-
sonaro por matéria jornalística que divulgou in-
formações da CPI da Covid. O magistrado concluiu
que o veículo de comunicação não apresentou "ca-
ricaturas ou sensacionalismos exacerbados, mas
fatos, elementos documentais e uma visão pessoal do
redator". O escritório Lourival J. Santos Advogados
| L+ Speech/Press atua na defesa do veículo de co-
municação. (Clique aqui)

Responsabilização

3ª seção do STJ decidiu que, extinta legalmente per-
sonalidade jurídica mediante incorporação de em-
presa denunciada por crime de poluição ambiental,
háconsequenteextinção desua punibilidade. (Clique
aqui)

Encontro

Após dois anos, AASP volta a realizar o seu tra-
dicional "Encontro Anual AASP". O evento acon-
tece entre hoje e sábado, em Campos do Jordão.
Migalhas, como nãopoderia deixar deser, estará pre-
sente mostrando tudo ao vivo. Fiquem ligados!
(Clique aqui)

Marco legal de securitização - Opinião

Marco legal de securitização é inovador e permite
oportunidades de captação para diversos setores da
economia. É o que analisa a advogada Mariana Bor-
ges, sócia do Cescon Barrieu Advogados. Confira.
(Clique aqui)

Marco legal de securitização - É hora de debater

Dia 19 de setembro Migalhas realiza evento sobre o
novo marco legal da securitização. Serão debatidos
temas como os impactos do novo marco regulatório,
a evolução do mercado imobiliário com a se-
curitização e os impactos do PL 4.188 no mercado de
securitização. Inscreva-se!

Constrangimento

Trabalhador será indenizado após ter vídeo par-
ticular postado em grupo de WhatsApp da empresa.
Colegas debocharam do profissional, em mensagens
encaminhadas ao grupo, usando termos como "via-
do" e "bicha". (Clique aqui)

Contrato com analfabeto

TJ/MG validou contrato de cartão de crédito con-
signado celebrado entre um homem analfabeto e um
banco. Colegiado considerou que a validade con-
tratual está condicionada tão somente à assinatura a
rogo de terceiro ededuas testemunhas,nos termos do
art. 595 do Código Civil. "Não se exige, pois, que a
parte esteja representada por procurador constituído
através de instrumento público, face à ausência de
previsão legal nesse sentido", disse o relator. Es-
critório Coelho & Morello Advogados Associados
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atua no caso. (Clique aqui)

ABC do CDC

A previsão do recall no CDC é tema abordado pelo
desembargador aposentado Rizzatto Nunes, que
questiona: se a função do recall é permitir que o vício
do produto seja sanado, e, para tanto, o consumidor é
chamado, pergunta-se: o fornecedor continua res-
ponsável por eventuais acidentes de consumo cau-
sados pelo vício não sanado, pelo fato de o
consumidor não ter atendido ao chamado? (Clique
aqui)

Viagens canceladas

Nos últimos dias, muitos consumidores que com-
praram pacotes pela Hurb viram suas viagens serem
canceladas. Segundo a IstoÉ Dinheiro, que revelou o
caso, a empresa vendeu pacotes com preços muito
atrativos e agora está tendo dificuldade de cumprir as
ofertas. (Clique aqui)

Debêntures

Escritório Tauil & Chequer Advogados assessora
emissão de debêntures da Via Brasil BR 163. Ope-
ração teve valor total de R$ 850 mi e foi liderada pe-
los sócios Luis Montes e Rodolfo Tella, juntamente
com as associadas Dianie Teixeira, Beatriz Lavigne
e Camila Spinola, das práticas de Mercado de Ca-
pitais & Securitização e Bancário e Financeiro. (Cli-
que aqui)

M&A

O Grupo Gazin acaba de concluir a operação de aqui-
sição da totalidade da Radisco Magazine em uma
operação conduzida pelo Martinelli Advogados.
(Clique aqui)

Recuperação judicial

Cervejaria mineira tem plano derecuperação judicial

homologado sem objeções. O escritório Inocêncio
de Paula Sociedade de Advogados atuou no caso.
(Clique aqui)

Caso Henry Borel

Ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao HC
218.287, em que a defesa de Monique Medeiros, mãe
do menino Henry Borel, questionava seu retorno ao
complexo penitenciário de Bangu, no RJ. De acordo
com S. Exa., a prisão se justifica, sobretudo diante da
gravidade concreta dos delitos praticados e, também,
para garantir a aplicação da lei penal e para con-
veniência da instrução criminal. (Clique aqui)

Reformatio in pejus

Em decisão monocrática, ministro João Otávio de
Noronha reduziu a pena de um paciente condenado
por roubo aoconsiderar queo tribunaldeorigem afas-
tou vetores negativos, mas manteve a quantidade da
punição no mesmo patamar, o que contraria ju-
risprudência da Corte da Cidadania. A defesa foi rea-
lizada pelo escritório João Vieira Neto Advocacia
Criminal. (Clique aqui)

Recondução ao cargo

STJ decide reconduzir Maurício Requião ao cargo de
conselheiro do TCE/PR, do qual foi destituído em
2019 sob acusação de nepotismo. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Colunas

CPC na prática

Elias Marques de Medeiros Neto trata da recente fer-
ramenta lançada pelo CNJ denominada "Sniper",
que vai auxiliar os sujeitos processuais na lo-
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calização de bens do devedor. (Clique aqui)

Migalhas de Responsabilidade Civil

O tema da responsabilidade pré-contratual e pres-
crição é analisado por Fábio Siebeneichler de An-
drade, na coluna de hoje. (Clique aqui)

Migalhas Marítimas

O assunto da arbitragem marítima continua em des-
taque no setor e foi revisitado por Luis Cláudio Fur-
tado Faria, Luisa Burity Paulino Soares de Souza,
Vitor Chavantes Godoy da Costa e Mariana Ro-
drigues da Costa, pois o PL 3.293/21 pretende
modificar algumas premissas bastante importantes
para o regular funcionamento da arbitragem no
país. (Clique aqui)

Migalhas Edilícias

Na coluna de hoje, Eduardo Coluccini Cordeiro dis-
cute a importância de se ter em mente que não se pode
confundir a conclusão do empreendimento com a en-
trega das chaves das unidades a cada um dos ad-
quirentes, na medida em que apenas a primeira
depende de esforços da construtora para sua ca-
racterização. (Clique aqui)

Minuto da Sustentação

Advogado Eduardo Löwenhaupt da Cunha fala da
importância da voz durante uma apresentação, pois,
segundo ele, épor meio davozquevocê transmite sua
identidade. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Migalhas de peso

- "Aberta a consulta pública para regulamento de do-

simetria e aplicação de sanções administrativas pela
ANPD para os casos de violação da LGPD", por
Enrique Tello Hadad, Bibianna Peres, Milene Ro-
drigues, Danilo Bernardi e Isabelle Nepomuceno
(Loeser e Hadad Advogados). (Clique aqui)

- "Diferenças entre imissão na posse do imóvel e di-
reito de ingresso", por Bruno Maglione e Renan Lo-
pes (Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros
Advogados). (Clique aqui)

- "A importância da gestão nos escritórios de ad-
vocacia", por Camilla Jardim e Lorena Marques
Magalhães (Barreto Dolabella - Advogados). (Cli-
que aqui)

- "Projeto busca diminuir ilegalidade e regulamentar
comércio de ouro", por Maís Moreno e Mônica Le-
tícia Breda (Manesco, Ramires, Perez, Azevedo
Marques Sociedade de Advogados). (Clique aqui)

- "Hidrogênio Verde - Transição Energética", por
Camila Araújo e Miriam Zagatto (Araújo e Po-
licastro Advogados). (Clique aqui)

- "Como renegociar um contrato sem perder o clien-
te", por Beatriz Machnick (BM Finance Group).
(Clique aqui)

Podcast

Apresentado pela advogada Ana Vogado, escritório
Malta Advogados lança quadro em podcast voltado
para promover o empoderamento feminino e a igual-
dade de gênero. (Clique aqui)

Baú migalheiro

Há 413 anos, em 25 de agosto de 1609, o astrônomo
Galileu Galilei apresentou seu primeiro telescópio
para legisladores venezianos. Galileu foi um as-
trônomo, físico e engenheiro florentino que estudou
o princípio da relatividade e fenômenos como a ra-
pidez e a velocidade, a gravidade e a queda livre, a
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inércia e o movimento de projéteis. Neste âmbito, ele
inventou o termoscópio e o telescópio, sua invenção
mais famosa, destinados para observações cien-
tíficas de objetos celestes. Suas contribuições à as-
tronomia observacional incluem a confirmação
visual das fases de Vênus, a observação dos quatro
maiores satélites de Júpiter, a observação dos anéis
de Saturno e a análise das manchas solares. (Com-
partilhar)

Sorteio

A obra"Herança por testamento" (Viseu - 108p.), de
autoria de Marco Aurélio Vasconcelos Silva Paes, é
umconviteà reflexãodo Direito Sucessório. O exem-
plar é cortesia do autor. (Clique aqui)

Novidades

A 2ª edição da obra "Curso de Direito Tributário", de
autoria de Tathiane Piscitelli, é lançamento da
Thomson Reuters - Revista dos Tribunais. Neste
mês do advogado, a Revista dos Tribunais está pro-
movendo o cupom de desconto "R-
Tadvogado15off", que garante mais descontos na
livraria RT. (Clique aqui)

"Propaganda Eleitoral" (Thomson Reuters - Re-
vista dos Tribunais) é o livro de autoria de Alberto
Rollo, João Fernando Lopes de Carvalho e
Mariângela Correa, que facilita o enfrentamento das
questões eminentemente práticas que surgem du-
rante a campanha eleitoral. (Clique aqui)

Migalhíssimas

Hoje, até 12h, Ana Tereza Basilio, vice-presidente
da OAB/RJ e sócia da banca Basilio Advogados,
participa, no Museu da Justiça, do "1° Seminário so-
bre Violência Doméstica", com a participação de
Luciano Bandeira, presidente da seccional, Marisa
Gaudio, presidente da CAARJ, e de Isabela Fran-
cisco, curadora da exposição "Presenças Invisíveis".
Às 19h, Ana Tereza dará palestra sobre

"Mediação", na abertura da "Semana Jurídica da
OABPetrópolis". A transmissão serápelo YouTube.

Renata Oliveira, sócia da área de Contencioso do es-
critório Machado Meyer Advogados, é uma das pa-
lestrantes convidadas para o "IV Congresso
Internacional IWIRC Brazil", que acontece hoje, em
SP. A advogada participa do painel "Plano al-
ternativo dos credores", às 14h30. (Clique aqui)

O International Women's Insolvency and Res-
tructuring - IWIRC realiza hoje o "4º Congresso In-
ternacional IWIRC Brazil - Conectando Mulheres",
com especialistas reconhecidos internacionalmente,
entre eles Clara Azzoni, sócia da área de Rees-
truturação e Insolvência do escritório Felsberg Ad-
vogados, que falará durante o painel "Falência:
Aspectos Polêmicos". O debate,queacontece apartir
das 16h30, conta ainda com Flávia Millard, queseráa
mediadora, e Isabel Picot, sócia do escritório
Galdino & Coelho Advogados. (Clique aqui)

Na live de amanhã, às 17h, o escritório monteiro de
castro, setoguti advogados recebe o jornalista es-
portivo Martín Fernandez. (Clique aqui)

O advogado Marlus Arns de Oliveira (Arns de Oli-
veira & Andreazza Advogados Associados) par-
ticipará do evento "Justiça Negocial Penal: aspectos
práticos do acordo de Não Persecução Penal (AN-
PP)", amanhã, às 18h30, na sede da OAB Foz do
Iguaçu. O encontro também terá aparticipação do ad-
vogado Joel Geraldo Coimbra e será mediado pela
vice-presidente da OAB Foz do Iguaçu, Vanessa Pi-
couto. A palestra será um dos eventos para celebrar o
mês da advocacia.

Lucas Otsuka, do escritório Arns de Oliveira & An-
dreazza Advogados Associados, participará do "En-
contro Nacional de Pacientes Portadores de
Esclerose Múltipla e Familiares", no dia 27/8, no
Hospital INC, em Curitiba. O advogado falará das
14h40 às 15h sobre "Esclerose Múltipla e o mercado
de trabalho: se há limites para a atuação nas em-
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presas", se ela impede a inscrição em concursos e o
Direito dos Portadores.

Dia 30/8, acontecerá a 3ª edição do "Ciclo de De-
bates: Os 10 anos da Lei de Mobilidade Urbana - Ba-
lanço, reforma da lei e desafios para o transporte
público", uma iniciativa da banca SiqueiraCastro
quechega aJoão Pessoa com o apoio daseccional pa-
raibana da OAB. O evento contará com a par-
ticipação do especialista da banca Amauri Saad. A 1ª
edição deste ciclo de debates aconteceu em SP e a 2ª
em Natal, e novas cidades receberão este evento até o
fim do ano. Inscrições gratuitas, clique aqui.

Pierpaolo Cruz Bottini (Bottini & Tamasauskas Ad-
vogados) participa como expositor, dia 31/8,daaber-
tura do evento híbrido "Defesa da Liberdade de
Expressão no Estado de Direito" (clique aqui). O
evento é organizado pela Comissão Especial de De-
fesa da Liberdade de Expressão da OAB. (Clique
aqui)

Dia 1º/9, o SABZ Advogados e a FIA realizam o
evento "Sucessão em Empresas Familiares", no Ho-
tel Mercure Guarulhos (rua Barão de Mauá, 450 -
Centro, Guarulhos). Kleber Luiz Zanchim, sócio do
escritório, Bruno Bassi, sócio e CEO do Grupo Aço-
tubo,Fausto Severini, sócioediretor do Grupo Tenda
Atacado, e Armando Lourenzo, professor da FIA,
abordarão casos dos Grupos Tenda Atacado e Aço-
tubo.

O Comitê Manesco Mulher, do escritório Manesco,
Ramires, Perez, Azevedo Marques SociedadedeAd-
vogados, promoveu recentemente a 1ª aula de defesa
pessoal para colaboradoras. As aulas foram mi-
nistradas pelas professoras Natália Moutinho e Da-
niela Moutinho. Também participou como
convidada a atleta e professora Jéssica Tamochunas.

O escritório Di Blasi, Parente & Associados foi mais
uma vez reconhecido pelo "Latin Lawyer 250" na
edição de 2022, na categoria "Propriedade In-
telectual - recommended firm". O guia destaca os

principais escritórios de advocacia da América La-
tina e atesta a excelência e comprometimento dos
profissionais em oferecer as melhores soluções ju-
rídicas.

Positivismo

IAB realiza amanhã, às 11h, o webinar sobre "O po-
sitivismo em Pontes de Miranda - 2ª metade do sé-
culo XIX", com a participação de Nilson Vieira
Ferreira de Mello Junior. Aos estudantes de Direito
que assistirem ao webinar, pelo canal TVIAB no
YouTube, será concedida uma hora e meia de estágio
pela OAB/RJ. (Clique aqui)

Famílias e sucessões

Dias 1º e 2/9, no Centro Universitário Dinâmica das
Cataratas, em Foz do Iguaçu, acontece o "III Con-
gresso de Direito das Famílias e Sucessões do In-
terior do Paraná", realizado pelo IBDFAM -
Instituto Brasileiro de Direito de Família. Participe!
(Clique aqui)

Redação jurídica

Radar - Gestão para Advogados promove, dias 5 e
6/9, das 19 às 22h, a 2ª edição do "Curso de Redação
Jurídica". (Clique aqui)

Novo projeto

Diante da lacuna entre ensino jurídico e mercado de
trabalho, a OAB/SP lança o projeto "Oficina da Ad-
vocacia", programa quecontempla aulas online, com
o objetivodeacolheros recém-ingressos nos quadros
da seccional e ajudar a estruturar o início da carreira.
(Clique aqui)

Digitalização

AASP está hoje em Lins com a unidade móvel do
"Projeto Digitalização", estacionada nas imediações
do Fórum Cível do município, das 10 às 17h.
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Propriedade Intelectual

O "42º Congresso Internacional da Propriedade In-
telectual da ABPI - Associação Brasileira da Pro-
priedade Intelectual" chegou aofim nesta terça-feira,
após a plenária de encerramento "Ação Civil Pública
para estruturação do INPI" e a entrega do "3º Prêmio
Patente do Ano". (Clique aqui)

Conarci Acadêmico

Interessados em apresentar trabalhos científicos so-
bre temas relacionados ao Registro Civil das Pessoas
Naturais têm até o dia 11/9 para se inscrever no "Co-
narci Acadêmico", concurso jurídico que será rea-
lizado pela primeira vez durante o "XXVIII
Congresso Nacional de Registro Civil", promovido
pela Associação Nacional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil), e que ocorrerá entre os
dias 13 e 15/10, em SP. (Clique aqui)

Fomentadores

Clique aqui 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, aí, 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/Pilão Arcado

CE/Aurora

ES/Mantenópolis

PI/Elesbão Veloso

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA "Biden To Forgive As
Much As $20,000 In Student Loans"

The Washington Post - EUA "Biden announces lon-
g-debated debt relief for students"

Le Monde - França "Education: Macron présente sa
feuille de route"

Corriere Della Sera - Itália "Spinta diDraghi: l'Italia
ce la farà"

Le Figaro - França "Sur la Manche, le chantage des
passeurs de migrants"

Clarín - Argentina "Fernández: 'Hastaacá Nismanse
suicidó; espero que Luciani no haga algo así'"

El País - Espanha "Los socios de investidura salvan
el decreto de ahorro de Sánchez"

Público - Portugal "Plano para revitalizar serra da
Estrela após incêndios é para executar até 2032"

Die Welt - Alemanha "Kabinett beschließt schärfere
Corona-Regeln für den Herbst"

The Guardian - Inglaterra "Warning of catastrophe
at Ukraine nuclear plant"

OEstado de S. Paulo - São Paulo"Orçamento secreto
vai capturar verba para a Saúde em 2023"

FolhadeS.Paulo - São Paulo"Mensagens sobre falso
plano contra Bolsonaro disparam"

OGlobo - RiodeJaneiro "Disputapela classe médiaé
a mais acirrada da eleição"



abpi.empauta.com Brasília, 25 de agosto de 2022
Migalhas | BR

ABPI

abpi.empauta.com pg.14

Continuação: MIGALHAS nº 5.423 

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais "'Teremos
grande votação em Minas'"

Correio Braziliense - Brasília "TSE quer limitar o
porte de armas no primeiro turno"

Zero Hora - Porto Alegre "TSE propõe aos co-
mandos das PMs limitar transporte de armas na elei-
ção"

O Povo - Ceará "Eleições para deputados mo-
vimentam bastidores da política"

Jornaldo Commercio - Pernambuco "Uma longa es-
pera por moradia digna"

Atualizado em: 25/8/2022 11:39
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