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Comissão de Propriedade Intelectual promove
primeira reunião para discutir ações 

A Comissão Especial de Propriedade Intelectual rea-
lizou sua primeira reunião nesta terça-feira (13/9),
para discutir ações quepretendem colocarem prática
durante o triênio 2022-2024. A reunião foi co-
mandada pelo presidente da comissão, Geraldo da
CunhaMacedo, que também deuboas-vindasaos no-
vos membros.

"Quero abrir espaço para apresentação dos novos
membros e ressaltar que é um prazer tê-los aqui co-
nosco. Também deixo aberto o convite para mais
pessoas que desejam trabalhar conosco nesta co-
missão", disse o presidente.

Na reunião, foram destacados quatro temas de tra-
balho: autonomia do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI); propriedade intelectual
no ensino superior; regulamentação da profissão do
agente de propriedade industrial e propriedade in-
telectual nas escolas. Os tópicos serãoapresentados à
presidência do Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (CFOAB), para aprovação.

"Pretendemos trabalhar com quatro pontos prin-

cipais de discussão nacional que englobarão as res-
pectivas comissões das seccionais, numa
força-tarefa para tornar o ambiente da propriedade
intelectual e da inovação mais apropriado para o de-
senvolvimento do País e com segurança jurídica",
destacou Macedo.

Sobre apossibilidadedeincentivar apropriedade in-
telectual no ambiente escolar, o advogado Wagner
Roberio destacou que a comissão poderia fazer uma
parceria com o INPI, que já tem tal programa. O pre-
sidente aceitou a inclusão e ressaltou que "será muito
importante a disseminação da cultura da
propriedade intelectual nas escolas de base, visando
uma melhor conscientização da população da im-
portância de proteção, da inovação e do combate à pi-
rataria".

Também estiveram presentes os membros da co-
missão Flavia Sangiorgi Dalla Bernardina, Hugo
Leonardo Pereira Leitão e Ticiano Torres Gadelha.

Fonte: OAB Nacional
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5.436.

Fechamento às 10h12.

"Eles ergueram a Torre de Babel

Para Escalar o Céu,

Mas Deus não estava lá!

Estava ali mesmo, entre eles,

Ajudando a construir a torre."

Mario Quintana

Chegou chegando

Ministra Rosa divulgou a pauta de julgamentos de
seu primeiro mês na presidência do STF: con-
tinuidade do julgamento sobre compartilhamento de
dados pela Administração Pública; possibilidade de
contratação de advogado por ente público sem li-
citação; e aplicação de acordos de não persecução pe-
nal para ações em curso. Confira. (Clique aqui)

Pílulas

O informativo hoje está rico de informações, uma
verdadeira torre de babel. Persista na leitura. O final,
a porta do céu, é logo ali.

Ex-juiz

SergioMoro foicondenado apagar R$ 10 mil demul-
ta por descumprir ordem judicial que o obrigava a ex-
cluir vídeo eleitoral com a imagem de um
trompetista. Decisão é da juíza de Direito Ana Lúcia
Ferreira, da6ªvara CíveldeCuritiba/PR.O vídeo per-
maneceu irregularmente no ar por 58 dias, e a pena de

multa era de R$ 1 mil por dia. Como se vê, saiu ba-
rato! (Clique aqui)

Apropriação indébita

Por unanimidade, o TSE referendou a liminar do mi-
nistroBeneditoqueproibia acampanha deBolsonaro
de utilizar imagens do 7 de setembro. A lógica é de
que o evento foi produzido com dinheiro público, de
modo que não poderia o presidente se valer daquela
reunião de pessoas com finalidade política-eleitoral.
Decisão é perfeitamente compreensível. E deveria
servir, também, para outra situação. Entenda na pró-
xima nota.

Exemplo

O contumaz Sergio Moro e o indigitado Dallagnol
usaram imagens, nas campanhas políticas, dos jul-
gamentos de que fizeram parte quando integrantes da
Lava Jato(aqueleo chefe eeste o servo). Por analogia
à decisão do TSE, eles não podem usar imagens de
procedimentos judiciais dos quais participaram. Se-
não pelos motivos éticos, pelo fato de que era um ato
às expensasdaburrapública,quenãopodeservirpara
promoção pessoal. Aliás, ao usarem as imagens eles
provam aquilo que já era sabidodemuitos: travestido
de combate à corrupção, tudo não passava de um pro-
jeto político pessoal.

Inviável

Na sessão de ontem na 6ª turma do STJ, ministro Se-
bastião Reis indignou-se, mais uma vez, com as mais
de 45 sustentações orais previstas. "É uma situação
impossível. Está inviável." O ministro fez um apelo
para que haja compreensão geral, tanto por parte de
juízes, quanto do MP e da advocacia. "Eu imploro
consciência geral." Assista. (Clique aqui)

Indústria tabagista

STF decidiu manter restrições à nociva propaganda
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de tabaco em rádio e TV. Os ministros julgaram im-
procedente pedido quealegava quea lei quefez as ve-
dações é inconstitucional. (Clique aqui)

Promessa é dívida

Casal terá direitoaindenizaçãodeUS$500 mil em ra-
zão damorte do filho nos EUA. Comercial para aqui-
sição de um cartão de crédito prometia indenização
pela morte acidental do cliente no exterior, mas não
deixava claras as condições para o benefício. TJ/SC
decidiu que o banco responsável pelo cartão terá de
pagar o valor prometido no reclame. (Clique aqui)

Passaporte apreendido

4ª turma do STJ manteve apreendido passaporte de
devedor que, enfrentando processo falimentar, fazia
viagens luxuosas. Segundo o colegiado, a realização
de viagens internacionais e gastos de grandes quan-
tias, demonstram indícios de que o devedor possui
patrimônio passível ao pagamento da dívida. (Clique
aqui)

Estado de Direito e Governança Pública

A ITE - Instituição Toledo de Ensino, uma ver-
dadeira boutique jurídica, de Bauru/SP, e a pres-
tigiosa Universidade de Salamanca, na Espanha,
realizaram o "1º Congresso Ibero-Americano de Es-
tado de Direito e Governança Pública". A
coordenação foi do ministro André Mendonça e da
presidente da Capes, Cláudia Mansani Queda de To-
ledo. O evento reuniu importantes nomes do Direito.
Migalhas, como não poderia deixar de ser, com-
pareceu in loco. Veja como foi, a partir de breves en-
trevistas com os participantes. (Clique aqui)

Evento de peso

No mêspassado, Ticiano Figueiredo ePedro Ivo Vel-
loso reuniram em Brasília o presidente do BC, o di-
retor da CVM, o chefe da PGFN, um ministro do STJ
e um representante do MP para discutir o futuro da re-

gulamentação dos criptoativos. A profundidade dos
debates pode ser vista clicando aqui. Neste mês, eles
irão reunir, com anúncio nos próximos dias, nomes
de peso para falar dos imbróglios envolvendo o pa-
gamento de precatórios. Fique ligado em Migalhas.

Efeméride da semana

Em comemoração ao dia do cliente (15/9), Migalhas
traz uma super oportunidade para quem deseja se ca-
dastrar como Correspondente. Por menos de R$ 1
por dia você pode ser encontrado e contratado por
grandes empresas e escritórios de todo país. Uma
moedinha para abrir as portas... Aproveite! (Clique
aqui)

Prova ilícita

6ª turma do STJ absolveu homem condenado por pro-
vas colhidas mediante agressão de policiais. Se-
gundo o colegiado, ignorar o desrespeito à
integridade física do acusado vai contra o sistema
acusatório e os princípios decorrentes do Estado De-
mocrático de Direito. (Clique aqui)

Discriminação

Trabalhador que alegou ter deixado o trabalho em ra-
zão de tratamento discriminatório por usar tranças
não terá rescisão indireta. Decisão é de juíza de Ri-
beirão das Neves/MG. (Clique aqui)

Direito de Família

4ª turma do STJ afastou prisãodedevedor depensãoa
filha maior deidade. De acordo com o colegiado, ajo-
vem, queestuda no período noturno,aparenta ter am-
pla possibilidade de trabalhar durante o dia,
auferindo renda ou salário. (Clique aqui)

Audiência nula

É nula audiência em que réu preso não foi conduzido
devido à impossibilidade de transporte pelo Estado.
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Assim decidiu a 6ª turma do STJ ao ressaltar que não
se pode permitir que o Estado seja ineficiente em
cumprir com suas obrigações mínimas.(Cliqueaqui)

Preito

Ministro Rogerio Schietti, do STJ, durante a sessão
de ontem homenageou o professor Antonio Ma-
galhães Gomes Filho, que faleceu na última se-
gunda-feira.O ministro enfatizou queo professor era
muito amável e "alguém que tocava o coração das
pessoas". (Clique aqui)

Segurança das urnas

O TSE aprovou ontem projeto-piloto que im-
plementará o uso de biometria no Teste de In-
tegridade das Urnas Eletrônicas nas Eleições 2022.
Uma simulação será realizada amanhã. Veja como
funciona o procedimento. (Clique aqui)

Sonegação

TRF-4 manteve mandado de prisão contra advogado
condenado por sonegação. Segundo colegiado, em-
borao cumprimento do mandado deprisãopossa cau-
sar constrangimento ao apenado, o recolhimento
prévio é uma medida necessária que antecede o cum-
primento da pena no regime semiaberto. (Clique
aqui)

Competência

5ª turma do STJ mantém ação contra ex-gerente do
BB no âmbito da operação Lava Jato na 13ª vara de
Curitiba/PR. (Clique aqui)

Caso Valério Luiz

Mantida prisão de dirigente acusado de mandar ma-
tar o jornalista Valério Luiz, em 2012. Decisão éda5ª
turma do STJ. (Clique aqui)

Sem garantias

Gestante não terá estabilidade no encerramento de
contrato temporário. Magistrado ressaltou que a mo-
dalidade de contratação temporária não garante o di-
reito à estabilidade provisória à empregada gestante.
(Clique aqui)

PJ - Justiça gratuita

Pessoa jurídica em inatividade, com problemas eco-
nômicos, conseguiu no TST o benefício da justiça
gratuita, com isenção de depósito. Decisão é do mi-
nistro Alberto Bastos Balazeiro. O escritório Abdala
Advogados representa a empresa. (Clique aqui)

Comissão

Juiz de Presidente Prudente/SP negou a um corretor
comissão em negócio de R$ 11 milhões. Para o ma-
gistrado, o profissional deve atuar desde a pré-con-
tratação até o término do negócio, e comprovar que
houve o resultado útil de sua atuação. O escritório
Junqueira Gomide & Guedes Advogados As-
sociados atua pela empresa. (Clique aqui)

Tributação

Juiz permite exclusão do ICMS da base de cálculo do
PISe Cofins. A decisão de mandado de segurança co-
letivo beneficiará associados da Associação Na-
cional dos Contribuintes de Tributos - ANCT
domiciliados nos municípios abrangidos pela área de
atuação da autoridade impetrada. (Clique aqui)

Voo cancelado

Decolar não deve indenizar passageira que teve voo
cancelado pela companhia aérea. Assim entendeu a
1ª turma recursal dos JECs do DF ao concluir que
agências de viagens não respondem de forma so-
lidária por eventual falha na prestação do serviço de
transporte. O escritório Coelho & Morello Ad-
vogados Associados atua na causa. (Clique aqui)
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Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Colunas

Porandubas políticas

Tentar projetar cenários, segundo Gaudêncio Tor-
quato, é um exercício de ponderação, que deve levar
em consideração muitos fatores. A 20 dias das elei-
ções, o colunista arrisca alguns palpites. (Clique
aqui)

Migalhas Bioéticas

Recentemente, a questão de fim de vida de um menor
incapaz foi trazida à tona novamente com a história
de Archie, um menino inglês vítima de um desafio
suicida online. Uma batalha bioética clássica, mas
que vale sempre ser tratada. Entenda o caso com a ad-
vogada Luciana Munhoz, no vídeo de hoje. (Clique
aqui)

Meio de campo

Na coluna de hoje, o advogado José Francisco C.
Manssur, um dos coautores da lei da SAF, trata dos
modos de quitação de dívidas, previstos na própria
lei, sob a perspectiva de clubes, investidores e cre-
dores. (Clique aqui)

Gramatigalhas

O leitor Daniel Limaverde de Moura envia à coluna
Gramatigalhas a seguinte mensagem:

"A forma verbal gazetar, no sentido de matar aula, é
válida? Não aencontrei namaioria dos dicionáriosde

Língua Portuguesa e considerei que esta forma ver-
bal só existe na fala popular, coloquialmente. Porém,
uma colega professora encontrou tal verbete no Di-
cionário da Academia Brasileira de Letras, com este
sentido (matar aula) e me disse que, por tal razão, a
forma verbal é válida. Estou em dúvida se sigo a
orientação da ABL, dos demais dicionários ou do
VOLP".

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

E-book

Mais de 2.800 respostas a dúvidas de leitores em um
clique!Adquiraagora aversãodigital do "Manual de
Redação Jurídica". É só clicar aqui!

Recordar é aprender!

As expressões "em vez de" e "ao invés de" são equi-
valentes ou existe sentido diferenciado para cada
uma delas? Relembre a explicação do professor José
Maria da Costa. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Migalhas de peso

- "Um olhar de gênero para a advocacia", por Melina
Girardi Fachin (Fachin Advogados Associados).
(Clique aqui)

- "A rainha está morta: e agora?", por Guilherme de
Faria Nicastro (Machado Meyer Advogados). (Cli-
que aqui)
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- "A recomendação 134/22 do CNJ e a discussão so-
bre a efetividade do sistema de "precedentes à bra-
sileira", por Rodrigo Garcia Duarte e Antonio Ali
Brito. (Clique aqui)

- "MP vira lei em meio à polêmica sobre o controle de
jornada do trabalho à distância", por Paula Corina
Santone (Rayes & Fagundes Advogados As-
sociados). (Clique aqui)

- "As vantagens da holding", por Luiz Afonso Costa
de Medeiros e Ana Carolina Costa e Silva (Barreto
Dolabella - Advogados). (Clique aqui)

- "Piso da enfermagem: decisão isolada do STF e a
mobilização de trabalhadores", por Gustavo Ramos
(Mauro Menezes & Advogados). (Clique aqui)

- "Incorporação imobiliária e o registro de unidades
autônomas. O que muda com a lei 14.382", por Kelly
Sanches (Rücker Curi Advocacia e Consultoria Ju-
rídica). (Clique aqui)

- "Entendam como a sanção da lei 14.442/22 im-
pactou a CLT e a lei do PAT", por Ana Lúcia Pinke
Ribeiro de Paiva, Marcos Rafael Faber Galante Car-
neiro e Letícia Estevão de Matos (Araújo e Po-
licastro Advogados). (Clique aqui)

- "Tecnologia jurídica: a jornada advocatícia e a bus-
ca por aperfeiçoamento profissional", por Márcia
Guia Mendes Ferreira e Sofia Rezende (Nelson Wi-
lians Advogados). (Clique aqui)

- "Interpretando o art. 1.597, incisos III a V, do CCB,
à luz do sistema jurídico positivo", por Mário Luiz
Delgado (MLD - Mário Luiz Delgado Sociedade de
Advogados). (Clique aqui)

- "Cabe proposta de honorários periciais ex-
tremamente excessiva para apenas uma das partes?",
por Vanessa Vasconcellos Morinigo (Parada Ad-
vogados). (Clique aqui)

- "Juizado Especial Cível e o desequilíbrio na apli-
cação dos enunciados do FONAJE", por Renata Bu-
tenas (Comparato, Nunes, Federici & Pimentel
Advogados). (Clique aqui)

- "Lei 14.441 - Alterações nos benefícios por in-
capacidade e ampliação do pente fino", por Marco
Aurélio Serau Junior (IEPREV - Instituto de Es-
tudos Previdenciários). (Clique aqui)

Óleo e Gás e Energia

Um modelo inovador de contrato, assinado entre as
empresas TAG - Transportadora Associada de Gás e
Celse - Centrais Elétricas de Sergipe, promete mo-
vimentar os mercados de óleo e gás e de energia. A
partir de agora, será possível a interligação entre a
malha de transporte de gás e estabelecimentos in-
teressados na aquisição ou fornecimento de gás na-
tural, como terminais de GNL e usinas termelétricas,
sem a necessidade do pagamento das tarifas de trans-
porte de gás. Márcio Leal, sócio do escritório Leal
Cotrim Advogados, é responsável pela modelagem
do contrato. (Clique aqui)

Debêntures

Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer
Brown representou a CSN Cimentos no âmbito da 2ª
emissão de debêntures simples, no montante de R$
675 milhões. (Clique aqui)

Falecimento

Faleceu, na última segunda-feira, Riad Gattas Cury
(OAB/SP 11.857). Formado pelas Arcadas (Turma
de 1958), era atuante na OAB e na Câmara de Co-
mércio Brasil-Líbano. Esta última, aliás, diz que o
saudoso advogado era "reserva moral da instituição e
da coletividade como um todo, guardião dos mais
elevados valores da identidade líbano-brasileira", e
que deixa "um legado inestimável a esta e às futuras
gerações". Era titular do escritório Cury Advogados
Associados.
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Baú migalheiro

Há 105 anos, em 14 de setembro de 1917, o Império
Russo foi formalmente substituído pela República
Russa. Também conhecida coloquialmente como
Rússia Czarista, foi um dos maiores impérios da his-
tória, se estendendo por três continentes. Tendo sua
criação no ano de 1721, o Império foi derrubado pela
RevoluçãodeFevereiro, com aabdicação do czar Ni-
colau II, causado pela insatisfação popular com a au-
tocracia czarista e com a participação do país na
PrimeiraGuerraMundial. A Revoluçãolevou atrans-
ferência de poder do czar para um regime
republicano e democrático, que durou apenas oito
meses, sendo rapidamente dissolvido e es-
tabelecendo a Rússia Soviética. (Compartilhe)

Informe publicitário

Aprenda de uma vez por todas como funciona a pre-
vidência e garanta mais segurança para o seu futuro e
da sua família com esse material gratuito do BTG
Pactual. (Clique aqui)

Sorteio

A obra "Metaverso: aspectos jurídicos" (Almedina -
412p.), coordenada por Fernando Eduardo Serec,
foi elaborada a partir da contribuição de sócios e ad-
vogados de TozziniFreire Advogados, que con-
ciliaram pesquisa e experiência prática na resolução
de desafios que já refletem estas mudanças. O exem-
plar é cortesia do coordenador. (Clique aqui)

Novidades

Hoje, a partir das 18h, na Livraria da Vila, em SP,
acontece o lançamento das obras "Curso de Direito
Tributário - 2ª Edição" e "Tributação da Economia
Digital - 3ª Edição", ambas da Thomson Reuters -
Revista dos Tribunais. (Clique aqui)

Nesta quarta-feira, no Carpe Diem do CCBB, no se-
tor de clubes sul, em Brasília, a partir das 18h, Paulo

Roque lança seu livro "O Direito do consumidor na
sociedade da informação" (Almedina - 308p.).

O livro "Rondon, o marechal da paz - A vida de um
herói nacional contada por meio da Filatelia" (E-
ditora Mackenzie - 128p.), de autoria de Maurício
Melo Meneses, será lançado hoje, às 18h30, no Co-
légio Presbiteriano Mackenzie.

A advogada Telma Rocha Lisowski (Manesco, Ra-
mires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Ad-
vogados) participa da obra coletiva "O Estado
Federal em Tempos de Pandemia", com artigo in-
titulado "Os Julgamentos Acerca da
Constitucionalidade da 'Lei daPandemia'e suas Con-
tribuições ao Debate Sobre Competências
Concorrentes". A obra, fruto dos trabalhos do Grupo
de Pesquisa "Estrutura e Dinâmica do Estado Fe-
deral", coordenado pelo professor Roger Stie-
felmann Leal (FD-USP), analisa diversos efeitos da
pandemia de covid-19 sobre a compreensão e a in-
terpretação da Federação Brasileira. (Clique aqui)

A obra "Barristers, como atuar em tribunais no Bra-
sil", coordenadapor Claudio Xavier SeefelderFilho,
é lançamento da Thomson Reuters - Revista dos Tri-
bunais. Confira! (Clique aqui)

Migalhíssimas

Hoje, Lívia Barboza Maia, sócia da banca Denis
Borges Barbosa Advogados, ministrará a aula "A
proteção jurídica das criações industriais", no "Curso
de Extensão em Propriedade Intelectual". O curso é
organizado pela EMERJ e ABPI - Associação Bra-
sileira da Propriedade Intelectual. (Clique aqui)

As inscrições para o "III Seminário Internacional de
Gestão e Inovação no Judiciário" ainda estão abertas.
Promovido pelo TJ/DF, por meio da sua Escola de
Formação Judiciária (EjuDFT), o seminário acon-
teceentre hoje esexta-feira, das 9 às 12h, por meio do
canal do TJ/DF no YouTube. (Clique aqui)
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Logo mais, às 15h, Ana Tereza Basilio, vice- pre-
sidente da OAB/RJ e sócia do escritório Basilio Ad-
vogados, participa, no Núcleo de Práticas Jurídicas
da Faculdade de Miguel Pereira (FAMIPE), do lan-
çamento da Comissão de Mentoria Jurídica da 41ª
subseção da OAB/RJ. Às 18h, Ana Tereza dará pa-
lestra no seminário virtual "Sistemática da
Celeridade Processual", que será transmitido pela
plataforma Zoom, em parceria entre a OAB/RJ e o
IMB. Às 19h30, Ana Tereza recebe para live o ad-
vogado Ricardo Menezes, ex-presidente da CAARJ,
sobre a "Advocacia Dativa e Atuação dos Ad-
vogados em Processos Administrativos", com trans-
missão pelo Instagram (@anaterezabasilio).

Amanhã, Érika Bechara, professora doutora de Di-
reito Ambiental da PUC-SP e sócia da banca Szazi,
Bechara, Storto, Reicher e Figueirêdo Lopes Ad-
vogados, participa de "Seminário Nacional" pro-
movido pela Comissão de Meio Ambiente da
OAB/SPeUniãoBrasileira daAdvocaciaAmbiental
- UBAA, na mesa "A Judicialização das Questões
Climáticas no Brasil". O evento contará com grandes
nomes do Direito Ambiental brasileiro.

Fernando Becker, advogado da Prática Empresarial
do escritório Machado Meyer Advogados, é um dos
convidados do webinar "Sustainability Linked Bon-
ds: as melhores práticas da emissão e o papel da ino-
vação aberta no cumprimento das metas ESG".
Realizado pela Capital Aberto,o evento virtual acon-
tece dia 20/9, às 18h. Inscrições, clique aqui.

Dias 20 e 21/10, o auditório da AASP irá sediar o "4º
Congresso Brasileiro de Direito Processual Em-
presarial", que vai discutir os temas atuais e os rumos
deste ramo do Direito no Brasil. Ao todo,serão12 ho-
ras, em dois dias de programação, com os maiores ju-
ristas de Direito Empresarial do país. O evento está
aberto a advogados, magistrados e estudantes de gra-
duação e pós-graduação. Sócio do escritório Godke
Advogados, que é um dos patrocinadores do evento,
oadvogado especialistaem Direito Empresarial eSo-
cietário Marcelo Godke será um dos organizadores,

juntamente com os professores Fábio Ulhoa Coelho,
Flávio Luiz Yarshell (Yarshell Advogados),
Guilherme Setoguti (monteiro de castro, setoguti
advogados), Marcelo Guedes Nunes e Uinie Ca-
minha (Lassori - Assolari e Ortolan Advogados).
(Clique aqui)

"RMS Talks", organizado pelo escritório RMS Ad-
vogados - Rocha, Marinho E Sales, analisa os "De-
safios e oportunidades da advocacia na era digital"
em evento online que acontece dia 21/9, às 19h. In-
formações, clique aqui.

João Bosco Won Held Gonçalves de Freitas Filho,
sócio-fundador do escritório João Bosco Filho Ad-
vogados, recebeu ontem o título de "Cidadão ho-
norário do Município de Mesquita/RJ", em sessão
realizada na Câmara Municipal, de autoria do ve-
reador Marcel.

A equipe de Seguros do escritório SABZ Advogados
desenvolveu estudo com informações dos últimos 15
anos do mercado securitário nacional, fun-
damentado por dados paramétricos e ações dos prin-
cipais agentes globais. No trabalho, é possível
encontrardados para esclarecer o assunto epropostas
de modelo de gestão de riscos para mitigar impactos
ambientais na economia brasileira. (Clique aqui)

Direito do Consumidor

Hoje, às 18h, a CAMES promove o evento online e
gratuito: "Lançamento Núcleo Especializado em Di-
reito do Consumidor". Participe! (Clique aqui)

Regulação

O CPDE - Centro de Pesquisa em Direito e Eco-
nomia da FGV Direito Rio, em parceria com o pro-
jeto de pesquisa "Regulação em Números", abriu
edital para a 5ª edição do "Prêmio FGV Direito Rio -
Melhores Práticas em Regulação". Participe! As ins-
crições vão até amanhã. (Clique aqui)
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Democracia

FGV Direito SP promove amanhã e dia 19/9, das 9 às
16h30, no Auditório FGV Direito SP e Salão Nobre
FGV EAESP, em SP, o evento "Democracia e de-
senvolvimento: Pensando o Brasil para alémdas elei-
ções". Inscreva-se! (Clique aqui)

Usucapião

"Aspectos Jurídicos da Usucapião Familiar e In-
dagações Polêmicos Sobre o Tema" é o evento on-
line, que acontece amanhã, às 19h, promovido pela
AD NOTARE - Academia Nacional de Direito No-
tarial e Registral. Participe! (Clique aqui)

Direito do Trabalho

Dias 27 e 29/9, às 19h, AASP promove o curso hí-
brido "Audiência no Processo do Trabalho". Con-
corra a uma vaga-cortesia online. (Clique aqui)

Precatórios

Entidades da advocacia emitiram nota, na última se-
gunda-feira, externando preocupação com o fluxo do
pagamento de precatórios no âmbito do TJ/SP. (Cli-
que aqui)

Relações internacionais

PUC-SP promove o curso deespecialização"Direito
das relações internacionais: o conflito entre Rússia e
Ucrânia". Inscreva-se! (Clique aqui)

Seleção especializada

Quer um serviço de recrutamento jurídico es-
pecializado, que seja efetivo, ágil, tenha 95% de taxa
de assertividade e ainda dê garantia de seis meses pa-
ra reposição por vaga? A Radar - Gestão para Ad-
vogados apresenta a "RadarRH". Para receber uma
propostapersonalizada, agende uma reunião dediag-
nóstico. Entre em contato com a Juliane Loss, aqui.

Premiados

Evento: Diego Fernando Tunuchi Ramon faturou a
vaga-cortesia online para o curso híbrido (presencial
e online) "Procedimentos especiais", promovido pe-
la AASP, que acontece dia 19/9, às 19h. (Clique
aqui)

Sorteio de obra: O ganhador da obra "Novidades e
Desafios da Lei de Licitações e Contratos Ad-
ministrativos" (Lumen Juris - 392p.), coordenada
por Rodrigo da Fonseca Chauvet, sócio do escritório
Trigueiro Fontes Advogados, e Cristiano Borges
Castilhos", é Rachel Nogueira de Souza, de
Campina Grande/PB. (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:

MA/Buriticupu

MA/Matões

MG/Brasilândia de Minas

MG/Ferros

PE/Rio Formoso

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA "Inflation Defying Ef-
forts From Fed To Cool Economy"

The Washington Post - EUA "Inflation report th-
rashes stocks"

LeMonde - França "Electricité: les scénarios d'alerte
pour l'hiver"

Corriere Della Sera - Itália "Soldi russi a partiti es-
teri"

Le Figaro - França "Macron ouvre la voie à une loi
sur l'euthanasie"

Clarín - Argentina "Detuvieron a otra mujer por el
atentado a Cristina y buscan más conexiones"

ElPaís - Espanha "Presión enRusiapara quePutinor-
dene una movilización total"

Público - Portugal "Apoio à viabilização criado du-
rante a pandemia só ajudou sete empresas"

DieWelt - Alemanha"Scholz verspricht mehr Hilfen
für Unternehmen"

The Guardian - Inglaterra "Johnson's junk food rules
under threat as Truss targets red tape"

O Estado de S. Paulo - São Paulo "Corte no Farmácia
Popular afeta de remédio a fralda geriátrica"

Folha de S.Paulo - São Paulo "Moraes negocia com
militares sobre urna a portas fechadas"

O Globo - Rio de Janeiro "Risco de fome atinge
37,8% dos lares com crianças de até 10 anos"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais "In-
vestigação apura uso em produtos para humanos"

Correio Braziliense - Brasília "Serviços em alta: tu-
rismo deve abrir 90 mil vagas até dezembro"

Zero Hora - Porto Alegre "TSE aceita fazer teste de
biometria em até 64 urnas no dia da votação"

O Povo - Ceará "Wagner lidera, Elmano avança e RC
recua"

Jornal do Commercio - Pernambuco "Debate com
embates duros de olho no 2º turno"

Atualizado em: 14/9/2022 10:20
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Fechamento às 09h37.

Registro

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

FenaSaúde

(Clique aqui)

"Aspessoas quevivem olhando para o céu perdem as
boas coisas da terra."

Érico Veríssimo

Minuano

Entre as "boas coisas da terra" de que nos diz o es-
critor gaúcho, lembramos que a ministra Rosa Weber
tomou posse ontem na presidência do STF. Em seu
discurso, afirmou o compromisso com o Estado De-
mocrático de Direito, a laicidade do Estado e a se-
paração dos Poderes. Para bom entendedor, uma
migalha basta. (Clique aqui)

STF e STJ

Com a posse de Rosa Weber, pela segunda vez o STF
e o STJ serão simultaneamente presididos por mu-
lheres, já que o Tribunal da Cidadania tem à frente a
ministra Maria Thereza. A primeira vez que essa fe-
liz coincidência se deu foi em 2016/2018, quando a
ministra Cármen Lúcia comandou o Supremo e a mi-
nistra Laurita Vaz, o STJ.

"Mulher do bem"

Saudando a colega, a ministra Cármen Lúcia foi en-
fática: "Em tempos difíceis, em que o mal força por-
tas de corações e mentes, introduzindo despautérios
civilizatórios, a presidência da ministra Rosa Weber
constitui um valor a mais, a mostrar quadro modelar
de atuação humana responsável com vista à rea-
lização do bem de todos."

Onde ela quiser

A ministra Maria Thereza também foi no ponto: "A
chegada daministraRosa Weber àpresidência daSu-
prema Corte é motivo de celebração para as ins-
tituições brasileiras e nos dá a certeza de que o Estado
Democrático de Direito seguirá sólido e forte. Além
disso, o Judiciário passa a ter um protagonismo fe-
minino ainda mais forte, reforçando a ideia de que
nós, mulheres, podemos chegar onde quer que so-
nhemos."

Migalhas dos leitores

"Ao contrário do que querem alguns, a ministra Rosa
falou ontem no STF. E falou muito bem. Oxalá con-
tinue a falar, relembrando o que disse certa feita a mi-
nistra Cármen Lúcia: o cala a boca já morreu!"
Fernanda P. da Silva

Militares nas eleições

Os militares pediram que o TSE fornecesse os dados
da apuração para acompanhar tudo, como se fosse
uma apuração oficial. O TSEnegou,por questõesób-
vias. Agora, os militares dizem que vão fazer uma
apuração eleitoral paralela. Não nos parece correto.
Ora, qualquer pessoa pode fazer contagem paralela,
conferindo as filipetas que saem das urnas. Mas, por
óbvio, não com o dinheiro público. Com a burra da
viúva, só o Judiciário. É preciso lembrar que os mi-
litares não estão acima do bem e do mal; seus mem-
bros integram o povo brasileiro. Não são diferentes
do povo, ou outra categoria.
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Passaporte apreendido - Sem prazo

Medidas coercitivas atípicas, como a apreensão de
passaporte, não devem ter limite temporal - podem
ser impostas por tempo suficiente a convencer o de-
vedor de que é mais vantajoso cumprir a obrigação do
que, por exemplo, não viajar ao exterior. Assim de-
cidiu a 3ª turma do STJ ao manter apreensão de pas-
saporte demulher quedeve honorários. (Clique aqui)

Poupança penhorada

TJ/SP negou a impenhorabilidade de valores de-
positados em conta poupança inferiores a 40 sa-
lários-mínimos de condenado por litigância de
má-fé. De acordo com o colegiado, ainda que o CPC
estabeleça que esses valores não possam ser pe-
nhorados para execução de dívidas judiciais, tal dis-
positivo não deve ser considerado quando é
constatada a má-fé de uma das partes. (Clique aqui)

Vínculo de emprego

Juiz de SC, ao conceder medida protetiva à vítima de
violência doméstica, garantiu a manutenção do vín-
culo trabalhista. O magistrado enfatizou a assimetria
entre os gênerosquandose tratadas consequênciasda
violência doméstica nas relações de trabalho de ho-
mens e mulheres, pois o homem, "salvo na situação
em que venha a ser preso, não sofre qualquer res-
trição profissional". (Clique aqui)

Medida protetiva

Projeto que tramita naCâmaraqueralterar a lei Maria
da Penha para assegurar proteção legal a quem relata
ou denuncia ao Poder Público atos de violência do-
méstica e familiar contra a mulher. O texto também
estabelece punição para quem deixa de comunicar os
atos às autoridades públicas. (Clique aqui)

Furto de mandioca

Ministro André Mendonça determinou a soltura de

dois homens presos pelo furto de quatro sacolas de
mandiocas, com valor aproximado de R$ 40. (Clique
aqui)

Sala de Estado Maior

TJ/SC decretou a prisão preventiva de advogada acu-
sada por tráfico de drogas. O tribunal derrubou de-
cisão que concedeu prisão domiciliar ao argumento
de que não havia sala de Estado Maior. Para co-
legiado, a prisão pode ser efetivada em
estabelecimento penal comum, desde que as-
seguradas instalações sanitárias adequadas e
conforto mínimo. (Clique aqui)

Denúncia rejeitada

TJ/SP rejeitou denúncia do MP contra Adrilles Jorge
por suposta "saudação nazista" durante programa da
Jovem Pan. De acordo com o relator, o ex-BBB opi-
nou contra o nazismo no mesmo programa, não con-
dizendo a saudação. (Clique aqui)

Direito do consumidor

Por venda casada, a Apple pagará dobro do valor de
carregador a consumidor. Para o magistrado, a su-
pressão do produto, alémde inadequada e incoerente,
fere diretamente a legislação consumerista. (Clique
aqui)

Piso da enfermagem

Placar no STF está 5 a 3 pela suspensão do piso sa-
larial nacional da enfermagem. (Clique aqui)

Novo Fomentador

Migalhas vem contando com o apoio de institutos,
editoras, faculdades, associações e empresas de
eventos para trazer sempre vantagens aos leitores.
São os Fomentadores do Direito brasileiro. Temos o
privilégio de anunciar que Migalhas conta a partir de
hoje com a participação de mais um Fomentador do
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Direito:

FenaSaúde

Constituídaem fevereiro de2007, aFenaSaúde - Fe-
deração Nacional de Saúde Suplementar representa
um conjunto de 14 grupos de operadoras de planos e
seguros privados de assistência à saúde e planos ex-
clusivamente odontológicos. Juntas, suas associadas
possuem participação de 41% do mercado de saúde
suplementar e reúnem 32 milhões de beneficiários.
Clique aqui e conheça o novo Fomentador de
Migalhas.

Falecimento

Morreu, na tarde deontem, o ex-diretoreprofessor da
Faculdade de Direito da USP, Antonio Magalhães
Gomes Filho. Formado nas Arcadas (Turma de
1969), mesma academia onde fez mestrado e dou-
torado. Iniciou a livre-docência, em 1995. Con-
quistou a titularidade da cadeira de Processo Penal,
em 2001. Muito querido pelos colegas e alunos, es-
tudioso de alto gabarito, autor de diversos livros. Em
2012, deu uma breve entrevista à TV Migalhas, a
qual pode ser conferida na matéria que noticia seu fa-
lecimento. O enterro será hoje às 16h. (Clique aqui)

Maus-tratos

TJ/SC confirmou acondenação deumcasal queman-
tinha dois cachorros acorrentados em local insalubre
e em condições deploráveis. O crime foi descoberto
no município de Coronel Freitas, oeste do Estado,
em novembro de 2020. (Clique aqui)

Rifas clandestinas

TJ/SP manteve acondenação denoveacusadosdeen-
volvimento com facção criminosa, especialmente na
comercialização de rifas clandestinas para o custeio
de outras atividades ilícitas. A atividade ilegal foi al-

vo da operação denominada "Black Jack". (Clique
aqui)

Expectativa frustrada

Juíza de Itumbiara/GO condenou empresa por frus-
trar a expectativa de contratação de uma candidata
que havia sido aprovada no processo seletivo e já ti-
nha realizado exame admissional e abertura de conta
salário. (Clique aqui)

Medicamentos - Prescrição

A advogada Natália Maranhão, do escritório
Gusmão & Labrunie - Propriedade Intelectual, es-
creve interessante artigo sobre a guerra entre os me-
dicamentos isentos de prescrição. Confira. (Clique
aqui)

Corte de energia

O juiz de Direito Fábio Luís Castaldello, do JEC de
Indaiatuba/SP, deferiu liminar para determinar que a
CPFL nãonegative o nome do autor, nem realize cor-
te no fornecimento de energia, por cobrança que ele
alega ser indevida. A banca Flávia Thaís De Genaro
Sociedade Individual de Advocacia atua pelo con-
sumidor. (Clique aqui)

Local diverso

Justiça anula convocação de aprovado no Médicos
pelo Brasil, para lugar diverso do inscrito. O pro-
fissional se candidatou no programa para localidades
em Pernambuco, mas foi convocado para São Paulo.
O escritório Kairo Rodrigues Advocacia Es-
pecializada atua no caso. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas
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Colunas

Migalhas de Responsabilidade Civil

Advogado Bruno De Luca Drago destaca algumas
dificuldades enfrentadas pelos jurisdicionados em
casos envolvendo questões concorrenciais em trâ-
mite nas varas comuns e demonstra que decisões pro-
feridas por varas especializadas tendem a propiciar
ambientes juridicamente mais estáveis. (Clique
aqui)

IA em Movimento

A ABA, Ordem dos Advogados norte-americana,
tem realizado um debate intenso da influência da IA
sobre a advocacia e a prestação dos serviços ju-
rídicos, buscando projetar um possível futuro para a
profissão. Veja as considerações do advogado Fabio
Rivelli. (Clique aqui)

Insolvência em foco

A lei 14.112/20 introduziu relevantes alterações no
sistema recuperacional contemplando a relação ju-
rídico-tributária entre o devedor em recuperação ju-
dicial e o Fisco. Na coluna de hoje, ninguém menos
do que o dr. Paulo Penalva Santos analisa os even-
tuais reflexos dessas alterações na orientação da
jurisprudência do STJ. (Clique aqui)

Registralhas

Os articulistas Vitor Frederico Kümpel e Fernando
Mady abordam aquestão dos prazosedaforma depu-
blicação dos editais de proclamas, inseridos dentro
do procedimento de habilitação para o casamento.
(Clique aqui)

Investimentos Financeiros

Previdência privada: saiba para quem é e descubra as

duas fases de um bom plano com a coluna do BTG
Pactual. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Migalhas de peso

- "Acesso a medicamentos: O que a Netflix tem a nos
ensinar", por LorenaMarques Magalhães eRodrigo
Couto Oliveira (Barreto Dolabella - Advogados).
(Clique aqui)

- "A dissolução da sociedade equivale à extinção de
sua personalidade jurídica?", por Marlon To-
mazette e Henrique Arake (Tomazette, Franca &
Cobucci - Advogados Associados). (Clique aqui)

- "Insegurança jurídica: STF adia o julgamento sobre
contribuição previdenciária sobre o terço de férias",
por Renato Silveira (Machado Associados Ad-
vogados e Consultores). (Clique aqui)

- "Como melhorar a produtividade e rentabilidade na
exportação de serviços: O drawback na importação
de serviços", por Fabíola Paes de Almeida Ragazzo
(Ronaldo Martins & Advogados). (Clique aqui)

- "O mercadodeseguros nãoserámais o mesmo", por
IzabelaRücker Curi (Rücker CuriAdvocaciaeCon-
sultoria Jurídica). (Clique aqui)

- "Qual a importância de adequar os contratos com
prestadores deserviçosàLGPD?", por Fernanda Pi-
nho Martinez (Fonsatti Advogados Associados).
(Clique aqui)

- "Reprovações abusivas nos concursos policiais",
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por AgnaldoBastos (AgnaldoBastos AdvocaciaEs-
pecializada). (Clique aqui)

Semana do cliente

A semana é de comemoração! O Dia do Cliente está
chegando e tem promoção em todos os produtos Mi-
galhas. Não deixe de conferir. (Clique aqui)

Perspectivas da Corte Rosa Weber

A cadeira postada no centro do STF passa a ser ocu-
pada por uma nova liderança. Rosa Weber irá pre-
sidir a Suprema Corte com a experiência, coragem e
serenidade que lhe são peculiares. Para discutir os
possíveis rumos da nova gestão e os impactos no con-
tencioso estratégico de interesse das empresas do
país, o colunista Saul Tourinho Leal receberá as li-
deranças femininas Carolina Rodrigues Archanjo
(Microsoft); Maria Eliza Mac-Culloch (Conexis
Brasil Digital), Eloah Hackerott (Whripool) e Gisele
Reis (Consultora Jurídica daTV Justiça). Dia16/9,às
11h. Inscreva-se. (Clique aqui)

Deal counsel

Tauil & Chequer Advogados, associado a Mayer
Brown, atuou como deal counsel na estruturação da
quinta emissão dedebêntures daSimpar no montante
de R$ 750 milhões. (Clique aqui)

Baú migalheiro

Há 116 anos, em 13 de setembro de 1906, o avião
14-bis realizou um salto curto, marcando o primeiro
voo de uma aeronave de asa fixa na Europa. Também
conhecido como Oiseau de Proie, foi um avião cons-
truído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Du-
mont. Com o salto de 11 metros, o avião sofreu um
pouso brusco, danificando a sua estrutura e o seu mo-
tor, interrompendo os testes. Mas, após novas
alterações em seu modelo, Santos Dumont con-
seguiu, em 12 de novembro do mesmo ano, alcançar
a distância de 220 metros em 21,5 segundos, es-

tabelecendo o recorde de distância da época e,
fazendo com que o inventor fosse premiado com o
Prêmio Archdeacon e o Prêmio do Aeroclube da
França. (Compartilhe)

Sorteio

A obra "Novidades e Desafios da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos" (Lumen Juris - 392p.),
coordenada por Rodrigo da Fonseca Chauvet, sócio
do escritório Trigueiro Fontes Advogados, e
Cristiano Borges Castilhos, é fruto de estudos e de-
bates realizados pelo GDA - Grupo deEstudos deDi-
reito Administrativo no decorrer do ano de 2021. O
livro é cortesia dos coordenadores. (Clique aqui)

Novidades

Hoje, às 18h30, no auditório da OAB/MA, em São
Luís, acontece o lançamento da obra
"Responsabilidade Política e Destituição de Go-
vernos na Democracia" (Del Rey - 178p.), de autoria
de Sálvio Dino Junior.

A obra "A Fiscalização Abstrata de Cons-
titucionalidade no Direito Brasileiro", de autoria de
Clèmerson Merlin Clève (Clèmerson Merlin Clève
- Advogados Associados), é lançamento da
Thomson Reuters - Revista dos Tribunais. Confira!
(Clique aqui)

Editora Fórum lança a 5ª edição da obra "Nova Lei
de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21)", de au-
toria de Joel de Menezes Niebuhr. O livro traz um
conteúdo robusto, completo e consistente sobre a no-
va lei de licitações em aproximadamente mil pá-
ginas. (Clique aqui)

Migalhíssimas

Juliana Abrusio, sócia da área de Direito Digital e
Proteção de Dados do escritório Machado Meyer
Advogados, foi nomeada presidente da Comissão de
Estudos em Economia DigitaleRegulação do IASP -
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Instituto dos Advogados de São Paulo. A vi-
ce-presidente é Milena Forio, superintendente ju-
rídica da B3, e o secretário da comissão é o Marcelo
CastroCunhaFilho, advogado sêniordo escritório.A
reunião de inauguração da comissão acontece hoje.

Hoje, às 18h, Ana Tereza Basilio, vice-presidente da
OAB/RJ e sócia da banca Basilio Advogados, par-
ticipa da abertura da cerimônia de lançamento da
"Cartilha de Defesa do Consumidor", junto com o
presidente da seccional, Luciano Bandeira, e o pro-
curador geral da entidade, Fábio Nogueira. Também
estarão presentes no plenário Evandro Lins e Silva, o
presidente da comissão de Defesa do Consumidor,
Tarciso Amorim, e o desembargador Eduardo Bion-
di, que será palestrante.

João Marcelo Assafim, sócio de De Lima Assafim e
Advogados Associados, falará sobre "Ensino da PI
nas Universidades na graduação: O caso dos cursos
de Engenharia, Direito e Economia da UFRJ", du-
rante o "XIV ENAPID - Encontro Acadêmico de
Propriedade Intelectual e Inovação". O evento
acontece amanhã, às 9h. (Clique aqui)

Amanhã, às 10h, Sergei Cobra (Zulaiê Cobra Ri-
beiro - Sociedade de Advogados) faz mediação do
evento "Hora do Voto - OAB/SP Recebe Candidatos
à Presidência da República" com a candidata Soraya
Thronicke (clique aqui). Ontem, o encontro teve co-
mo convidado o candidato Felipe D'Avila. (Clique
aqui)

Trench Rossi Watanabe promove amanhã, às 11h, o
webinar gratuito "Panorama Trabalhista - Os im-
pactos da nova regulamentação do teletrabalho para
os empregadores". Na oportunidade, as sócias
Leticia Ribeiro, Tricia Oliveira, Priscila Kirchhoff
e Clarissa Lehmen debatem sobre a nova re-
gulamentação do teletrabalho, à luz da lei 14.442/22.
(Clique aqui)

Thaís Marçal, sócia do escritório Motta Fernandes
Advogados, palestrará sobre "Impactos da nova lei

de improbidade administrativa na nova lei de li-
citações" no "Seminário Nacional Desvendando
Grandes Licitações", que acontece entre amanhã e
sexta-feira, em Florianópolis/SC.

Larissa Paganelli, advogada do escritório Kincaid |
Mendes Vianna Advogados Associados, participa
da "ALTA Aviation Law Americas", que acontece
entre amanhã e sexta-feira, no RJ. A conferência
prioriza o intercâmbio de informações, iniciativas e
melhores práticas sobre assuntos e desafios legais, fi-
nanceiros e aero-políticos da indústria da aviação.
(Clique aqui)

José CarlosPuoli está entre os palestrantes do evento
"Aspectos relevantes das perícias judiciais de en-
genharia e arquitetura serão discutidos na EPM", or-
ganizado pela Escola Paulista da Magistratura e pelo
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de En-
genhariadeSão Paulo (Ibape/SP).O advogado, sócio
do escritórioDuarte Garcia, SerraNetto eTerra - So-
ciedade de Advogados, participa do segundo painel
"Vícios construtivos, garantias e responsabilidades",
que acontece dia 16/9, das 11 às 12h30. Inscrições e
informações, clique aqui.

A ARH Serrana realiza o "13º Fórum de Gestão de
Pessoas", que este ano terá como tema central "ESG
Experience - Inspirar para Transformar". O evento,
que acontece dia 27/9, no Teatro e Centro de Con-
vivência da Universidade de Caxias do Sul, reúne es-
pecialistas reconhecidos internacionalmente, entre
eles o mestre em Direito Ambiental, Fabrício Soler,
sócio do escritório Felsberg Advogados. Integram
também a programação a vice-presidente dos Con-
selhos Superiores Feminino e de Responsabilidade
Social da FIESP, Gracia Fragalá; o presidente da
SAE Brasil, Camilo Adas; o sócio-diretor da Se-
mente Negócios, César Costa; a pró-reitora de Ino-
vação da Universidade de Caxias do Sul, Neide
Pessin; a gerente de Pessoas e Cultura Corporativo
nas Empresas Randon, Thamis Zeni; a gerente de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente das Empresas
Randon,Luciane Sartori; e aexpert em Diversidade e
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Inclusão no Grupo Boticário, Ruth Manoel. (Clique
aqui)

A advogada Melina Fachin (Fachin Advogados As-
sociados) estará presente na "10ª Semana Ins-
titucional da Magistratura" na sede do TRT da 9ª
região, em Curitiba. Dia 28/9, às 14h, ela fala no pai-
nel "Justiça e Gênero" sobre "Convenções e a
experiência na OIT".

A advogada Maís Moreno (Manesco, Ramires, Pe-
rez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados) é
uma das professoras do curso "Pós-graduação em Li-
citações e Contratos Administrativos 2022". Coor-
denado pelos professores Rafael Oliveira e Thaís
Marçal (Motta Fernandes Advogados), o curso per-
corre as alterações e aspectos de destaque da nova lei
de licitações. (Clique aqui)

Sócio do escritório SABZ Advogados, Kleber Luiz
Zanchim concluiu pós-doutorado na Faculdade de
Economia, Administração, Contabilidade e Atuária
da Universidade de São Paulo. O tema do trabalho é
"Management trustworthiness in distressed com-
panies: relevance for the approval of restructuring
plans by Brazilian private banks". (Clique aqui)

A área Tributária do escritório Innocenti Ad-
vogados foi reconhecida como referência pela "ITR
(International Tax Review)", publicação inglesa que
lista os principais escritórios e profissionais da prá-
tica Tributária ao redor do mundo. A publicação des-
tacou a liderança da sócia da banca, Cinthia
Benvenuto, que também foi reconhecida como "Hig-
hly Regarded".

Código Civil

FGV Direito Rio celebra os 20 anos de sua criação
com a realização do "Congresso Internacional 20
anos do Código Civil: Avanços e Desafios". O even-
to, que acontecerá nos dias 15 e 16/9, das 8 às 19h30,
demodopresencial, no Centro CulturaldaFGV, con-
tará com a presença da ministra do STF Cármen Lú-

cia. (Clique aqui)

Advocacia Ambiental

OAB/SP, por meio da sua Comissão de Direito Am-
biental, e a UBAA - União Brasileira da Advocacia
Ambiental promovem napróxima quinta-feira, nase-
de da OAB/SP e online, das 9 às 18h, o "Seminário
Nacional: União Brasileira da Advocacia Ambiental
- UBAA e Comissão do Direito Ambiental". O even-
to é gratuito. Participe! (Clique aqui)

Direito Processual Civil

Dia 19/9, às 19h, AASP promove o curso híbrido
"Procedimentos especiais". Concorra a uma
vaga-cortesia online. (Clique aqui)

Jurimetria

Radar - Gestão para Advogados promove, dias 21 e
22/9, das 19 às 22h, a 6ª edição do "Curso de Ju-
rimetria". (Clique aqui)

Especialização

PUC-SP promove o curso de especialização "Inglês
Jurídico: Um panorama do sistema jurídico es-
tadunidense". Inscreva-se! (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:
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MA/Buriticupu

PB/Condado

SC/São Lourenço do Oeste

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA "Ukraine's Sudden
Gains Prompt New Questions for Commanders"

The Washington Post - EUA "Ukraine extends gains
in Kharkiv"

Le Monde - França "Retraites: Macron veut une re-
forme rapide du système"

Corriere Della Sera - Itália "Diritti e Ue, sfida Me-
loni-Letta"

Le Figaro - França "Comment les Ukrainiens font re-
culer l'armée russe"

Clarín - Argentina "Estados Unidos reclama al Go-
bierno reformas para recuperar la credibilidad"

El País - Espanha "El retroceso em Ucrania debilita a
Putin em Rusia"

Público - Portugal "Lisboa e Setúbal concentram
59% dos professores em falta nas escolas"

Die Welt - Alemanha "Keine Panzer von der Füh-
rungsmacht Deutschland"

The Guardian - Inglaterra "PM under pressure to re-
veal details of energy crisis plan"

O Estado de S. Paulo - São Paulo "Weber vê 'mo-
mentos perturbadores' e defende respeito a ordens ju-
diciais"

Folha de S.Paulo - São Paulo "Rosa assume STF e
alerta contra desafiar ordem judicial"

O Globo - Rio de Janeiro "Rosa Weber promete STF
'vigilante' pela democracia"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais "Busca por
votos intensifica batalha nos tribunais"

Correio Braziliense - Brasília "TRE confirma can-
didatura de Paulo Octávio ao Buriti"

Zero Hora - Porto Alegre "Porto Alegre registra o
agosto com mais homicídios desde 2018"

O Povo - Ceará "Candidatos elevam tom da cam-
panha"

Jornal do Commercio - Pernambuco "Pernambuco
estagnado no ranking de competitividade"

Atualizado em: 13/9/2022 09:45
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