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Mais de 20 mil sites de pirataria já foram bloqueados
em todo o mundo 

Brasil está entre os 39 países trabalham ao lado de as-
sociação de cinema dos EUA no combate à
pirataria, com mais de 75 mil domínios bloqueados
no mundo

Mais de 20 mil sites voltados à pirataria de filmes e
séries já foram bloqueados em todo o mundo. O total
foi divulgado na última semana pela Associação de
Cinema dos Estados Unidos (MPA, na sigla em in-
glês), que representa os maiores estúdios de Hol-
lywwod e a Netflix e trabalha ao lado de 39 países,
incluindo o Brasil, nas operações de combate à dis-
tribuição ilegal de conteúdo para download ou via
streaming.

Netflix e Hollywood listam sites piratas que causam
US$ 29 bi de prejuízo 80% dos sites de pirataria exi-
bem anúncios perigosos aos visitantes

No total, são mais de75 mil domínios bloqueados em
todo o mundo, com diferentes endereços que levam a
um mesmo site, assim como mirrors de páginas cujas
jurisdições locais não permitem a retirada, re-
movidos ou bloqueados por operadoras, empresas de
hospedagem e outras organizações do setor. O total
de sites removidos também representa um grande
avanço para a MPA; em 2019, eram 4 mil páginas,
um número que quintuplicou em apenas três anos.

Os 'superidosos' com memória melhor que pessoas
30 anos mais jovens O que é Amásia, possível pró-
ximo supercontinente daTerra Comer após as 22h di-
minui o gasto de calorias e aumenta risco de
obesidade, diz estudo de Harvard

Os números também são cada vez maiores para as or-

ganizações que atuam no combate. Segundo a as-
sociação, hoje, 80% da pirataria de filmes e séries
acontece a partir de sites, plataformas ou aplicativos
de streaming ilegal, com quase US$ 30 bilhões em
prejuízos somente para a economia americana. En-
quanto isso, a estimativa é que o mercado ilegal mo-
vimente US$ 285,7 bilhões em filmes e US$ 280,5
bilhões em séries e programas de TV. A MPA acusa
os responsáveis de manterem até 85% destes totais,
enquanto investem o resto em infraestrutura e di-
vulgação.

É justamente por isso que, em vez das ordens de re-
tirada de material, as organizações do segmento vêm
investindo cada vez mais no desligamento de do-
mínios, páginas em redessociais esites.A ideiaéata-
car tais ganhos tornando cada vez mais difícil para
que os consumidores finais tenham acesso ao ma-
terial pirateado, enquanto a parceria com provedores
e hospedagens também se mostrou frutífera nesse
sentido.

Aindaneste aspecto, aMPA agradeceu aoGooglepe-
la parceria na remoção de resultados de pesquisa re-
lacionados à pirataria. Agora, enquanto os pedidos
de retirada seguem, a associação trabalha para firmar
legislações nos EUA para que esse processo também
possa acontecer, com base legal e fundamentação só-
lida, aumentando ainda mais o combate à pirataria
digital.

Fonte: MPA (YouTube)

Trending no Canaltech:
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O que é um átomo? Não somos programados para
nos exercitarmos, segundo paleoantropólogo deHar-
vard Fuligem é encontrada pela 1ª vez nos pulmões e
no cérebro de fetos Bem-Vindos à Vizinhança | Co-
nheça a história assustadora da série da Netflix ? Pre-
ço de Black Friday: smart TV gamer da Samsung
QN90B ganha MUITO DESCONTO

+Os melhores conteúdos no seu e-mail gra-
tuitamente. Escolha asua Newsletter favoritado Ter-
ra. !

Publicidade
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Projeto visa a assegurar quebra de patente em casos
de emergência de saúde 

Opções: Download

Um projeto de lei do senador Paulo Paim
(PT-RS) determina que informações para
reprodução de tecnologia devem estar dis-
poníveis em casos de emergência em saú-
de ou estado de calamidade pública (PL
2.505/2022). Ele reapresentou a proposta
após veto do presidente Jair Bolsonaro a
outro projeto aprovado no Senado, o PL
12/2021. O projeto foi convertido na Lei
14.200, mas foi vetada a parte do texto que
permitia a quebra de patentes de me-
dicamentos e vacinas.
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Mudança cultural e estímulos são fundamentais para
aproximar universidades do mercado 

Mesmo com leis e programas de incentivo, como o
Catalisa ICT, há desafios a serem superados Isabela
Piccirilo/Acervo pessoal

Em 2001, o coordenador do Laboratório de Ge-
nômica e Bioenergia da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Gonçalo Pereira, pediu tempo
parcial de dedicação à universidade para empreender
e se dedicar à criação da Granbio, fabricante de etanol
de segunda geração. Foi concedido a ele uma licença
temporária de quatro anos e, caso ele resolvesse ficar
por mais tempo fora, corria o risco de perder o em-
prego de pesquisador e professor universitário, o que
o fez retornar à instituição com dedicação exclusiva
depois de transcorrido o tempo autorizado para a li-
cença.

Nesses quatro anos, mesmo com redução salarial, foi
o período em que o laboratório sob sua res-
ponsabilidade mais produziu. O empreendedorismo
abriu meus horizontes: as linhas de pesquisa au-
mentaram e o laboratório aumentou de tamanho e fi-
cou mais produtivo, conta Pereira. Além disso,
aprendi a interagir com empresas, aprendi como elas
funcionam. Esse perfil é raro no Brasil. Na academia,
as pessoas são inteligentes, mas têm muita in-
genuidade, sobretudo, nas relações com outras pes-
soas, complementa.

A história de Pereira traduz umpouco os desafios que
o Brasil ainda enfrenta na interação entre uni-
versidades e o mercado, embora o país tenha avan-
çado a partir da Lei da Inovação e com a aprovação
recente do Marco Legal das Startups.

Adriana Dantas, analista do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), lem-
bra que, mesmo com a aprovação do marco legal da
inovação, que promoveu avanços na interação entre
academia e mercado, durante alguns anos houve in-
segurança jurídica já que universidades não con-

tavam com estruturas de inovação, os chamados
núcleos de inovação tecnológica (NITs). Mas essa
realidade está mudando. Agora a inovação está pu-
jante sem tantas barreiras. Hoje o acadêmico pode ser
sócio de empresas, o que antes era proibido, com-
plementa Adriana.

Gonçalo Pereira reconhece os avanços e destaca que
o desafio maior no momento é tornar a legislação
mais efetiva e divulgá-la. O passo seguinte é pro-
mover uma transformação cultural dentro das uni-
versidades, de valorização da habilidade
empreendedora de cientistas, afirma.

Prova da desconexão das agendas científica e de ino-
vação, segundo o pesquisador, é o Brasil ser o 12º
país em produção de artigos científicos e estar na 59ª
posição no ranking mundial de competitividade da
escola de administração de Lausanne, na Suíça, com
queda em indicadores relacionados à inovação.

A ciência é a compreensão dos problemas e a ino-
vação, a sua resolução. Esses dados mostram que o
Brasil está compreendendo bem os problemas, mas
entregando o problema para outros países re-
solverem, inovando e agregando valor a seus pro-
dutos, completa.

Segundo Lara Franco, analista do Sebrae, a va-
lorização de produção de conteúdos acadêmicos é
importante para disseminar conhecimento, mas po-
deria ser complementada. Temos de olhar para ou-
tros modelos, como o norte-americano que valoriza
pesquisadores por quantidade de depósito de pa-
tentes e criação de startups, afirma Lara Franco.

Programas apoiam a conexão

Para incentivar a maior aproximação de uni-
versidades com as demandas do mercado, entidades
privadas como o Sebrae e o Instituto Euvaldo Lodi
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(IEL), especializada em iniciativas de interação uni-
ver sidade-indústria, contam com programas que es-
timulam essa conexão. Entre as iniciativas estão o
Catalisa ICT,doSebrae, queapoia aaceleração dene-
gócios inovadores de base tecnológica a partir de
pesquisas de mestres e doutores, e o Inova Talentos,
do IEL, que apoia a implementação de projetos tec-
nológicos inovadores de acadêmicos nas empresas.

Mesmo com o crescimento de startups, o Brasil ain-
da estimula muito pouco o empreendedorismo e con-
ta com quantidade insuficiente de profissionais nas
áreas tecnológicas em relação a outros países, afirma
o superintendente do IEL, Eduardo Vaz. Segundo
ele, para superar a lacuna de formação de pro-
fissionais nas áreas tecnológicas, é preciso ter mais
incentivo àformação técnica. Ele destacaqueamédia
de jovens que cursam a educação técnica chega a
50% em países da OCDE e 70% na Alemanha. No
Brasil, a proporção é de apenas 9%.

Além dessa ênfase na formação técnica e tec-
nológica, é preciso preparar os pesquisadores para
inovar. Eles precisam de conhecimento de mercado e
regulamentação, fomento e espírito empreendedor
para vencer o chamadovale damorte [momentoentre
o desenvolvimento do produto e a sua inserção no
mercado], destaca Adriana.

Para ajudar a superar essa barreira, há dois anos o Se-
brae criou o Catalisa ICT, que aproxima a academia e
o mercado por meio do apoio em gestão, mentorias,
recursos financeirosaprojetos de inovaçãoedo aces-
so a investidores. A jornada de aceleração é feita em
aproximadamente quatro anos e é dividida em quatro
etapas: mobilizar e despertar para empreender;
aprender e estruturar; desenvolver e testar; e inovar e
escalar.

Atéo momento, foram investidos R$ 40 milhões ese-
lecionadas mil pesquisas com potencial de inovação,
sendo 42% delas feitas por mulheres. Foram ca-
pacitados ainda cerca de 3 mil pesquisadores em cur-
sos para estruturação de negócio e em

empreendedorismo inovador.

Segundo Lara, o Catalisa ICT pega na mão do pes-
quisador para apresentá-lo ao universo do em-
preendedorismo. Eles param de falar o tecnicês da
tese acadêmica para falar a linguagem de mercado,
investidores e startups. Passam a focar na demanda
docliente enãonasolução quequerem oferecer,com-
plementa Lara que, juntamente com Adriana, e mais
dois colaboradores coordenam a iniciativa em âm-
bito nacional.

Com histórico longo na promoção da interação in-
dústr ia-universidade, o IEL trabalha também com o
estágio, tantonoensinomédioetécnico quanto nosu-
perior, além do Programa Inova. Segundo Vaz, essas
iniciativas trazem benefícios tanto para estudantes
quanto para empresas e universidades.

A indústria ganha com a aceleração da trans-
formação do conhecimento em tecnologia; a uni-
versidade tem a chance de participar de solução de
problemas reais e adequar currículos; e estudantes
podem realmente aprender e saber lidar com a rea-
lidade profissional, diz Vaz.

Projetos da universidade para o mercado

Uma plataforma para gestão de projetos co-
laborativos, fruto de um projeto de doutorado de Isa-
bela Piccirilo, da Escola de Engenharia de Produção
de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP),
que deu origem à startup Lotik, é um dos destaques
do programa Catalisa ICT. O intuito é tornar mais
simples a gestão de contratos, ter rastreabilidade de
propriedade intelectual e reduzir a quebra dos pactos
em umcenáriomais complexodecrescimento depar-
cerias entre universidades, startups e grandes em-
presas, conta Isabela.

Quando começou a pesquisa, há pouco mais de qua-
tro anos, Isabela não imaginava que conseguiria tirar
o projeto do papel. Foi em uma oportunidadedeapre-
sentar o trabalho na Universidade de Cambridge, no
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Reino Unido, que ela teve claro o potencial de mer-
cado da tecnologia, quando diretores de empresas lí-
deres no mercado perguntaram se ela já tinha uma
startup para desenvolver o produto.

Isabela já passou pela primeira fase do Catalisa ICT,
voltadaacapacitações para construir o modelo dene-
gócios, e agora está na segunda fase, em que irá pre-
parar o produto para ir para o mercado. Em 12 meses,
recebe um aporte de R$ 150 mil para investir em pes-
soal (R$ 130 mil) e estrutura (R$ 20 mil) para dar
continuidade às pesquisas e realização de testes do
produto. Entre os destaques do programa, na visão da
Isabela, estão as comunicações recebidas dos ges-
tores do Catalisa sobre oportunidades de fi-
nanciamento tecnológico.

O bom andamento do projeto permitiu que a Lotik
fosse selecionada recentemente para o StartOUT,
programa gratuito para internacionalização de
startups da Universidade de Chicago, nos Estados
Unidos.

Asfalto ecológico

Outra iniciativa apoiada pelo Catalisa ICT é a de um
ligante asfáltico constituído por polímeros com-
binados com grafeno e borracha reciclada. O produto
substitui o betume produzido com petróleo, que é al-
tamente poluente. A ideia de trabalhar com grafeno
surgiu quandoHenrique Geraldino, quecursava dou-
torado em Química pela Universidade Estadual de
Maringá, conseguiu dar escala à produção de gra-
feno, que na época era importado e tinha um preço
muito elevado.

Assim, surgiu a startup CarbonExplorequeconta ho-
je com outro sócio, Wellington Vitti, que cuida da
gestão comercial e administrativa, enquanto Ge-
raldino éresponsável pela produção epesquisado ne-
gócio.

Geraldino conta que hoje já se produz no Brasil gra-
feno de qualidade, porém isso ainda não é tão di-

fundidoemuitas empresas optam pela importação. A
CarbonExplore possui, além do grafeno, mais oito
produtos em seu portfólio, entre eles tintas e re-
vestimentos de aplicação industrial, relata.

Em relação ao ligante asfáltico ecológico, Geraldino
diz queaideiaéencerraros testes do produtoaté o fim
do ano para que já esteja no mercado no próximo ano.
Vitti diz que, por ser atóxico e não possuir derivados
de petróleo, o ligante asfáltico terá demanda cres-
cente nos próximos anos. Ele aposta que, entre as
principais aplicações, estarão condomínios fechados
criados em conceitos sustentáveis, pistas de ca-
minhadaem parquesecológicos,enãodescartaapos-
sibilidade de ver o ligante aplicado em rodovias.

Geraldino destaca que o Catalisa ICT/Sebrae é muito
importante, pois cria conexões entre o pesquisador
acadêmico e a indústria, algo que era bem difícil de
acontecer antigamente. Atualmente existem muitas
pesquisas sendo desenvolvidas nas universidades
brasileiras, gerando uma quantidade expressiva de
conhecimento. E a maioria delas possui potencial pa-
ra virar negócios inovadores.

Inovação contra veneno de cobras

A startup Zeta Venom surgiu neste ano a partir de
pesquisa da biomédica e imunologista Manuela Puc-
ca, que hoje é professora na Universidade Federal de
Roraima (UFRR). Ela criou a tecnologia Venom
Block, que ainda está em fase de testes e é uma al-
ternativa ao atual soro antiofídico usado em tra-
tamento contra veneno de cobras. O tratamento
neutraliza tanto a ação local, evitando necrose e am-
putação de membros, quanto o seu espalhamento
pelo organismo.

Além disso, não será mais necessário fazer uso de ca-
valos na produção do antiveneno. Segundo Manuela,
quenasceu eviveu grande parte desua vida no estado
de São Paulo, a inovação terá significativo impacto
social na Amazônia e em Roraima, onde ocorrem
mais deumcasodepicadapor serpente por dia ecerca
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de 600 casos por ano. Diferentemente da Região Su-
deste, no Norte os acidentes ofídicos são um pro-
blema grave de saúde pública, sendo Roraima o
estado do Brasil com amaior incidência,afirmaabio-
médica.

Ela complementa que lá as vítimas são fre-
quentemente amputadas, os envenenamentos são
graves e com manifestações clínicas únicas. Ainda
temos muitos indígenas com pouco acesso ao tra-
tamento. Verificamos a necessidade de produzir um
produto farmacêutico de maior eficácia e com por-
tabilidade, diz Manuela.

Antes de ingressar no programa Catalisa ICT, o pro-
jeto fez parte da iniciativa depré-aceleração do Inova
Amazônia, também do Sebrae, com o intuito de de-

senvolver startups de bioeconomia na Região Norte.

Segundo Manuela, com aparticipação nas iniciativas
do Sebrae, ela foi capacitada para empreender e para
ficar por dentro das oportunidades para alavancar o
negócio, que entrou para o ranking das cem startups
de 2022 da iniciativa Like a Boss. O Sebrae ainda
vem auxiliando na busca por investidores, inclusive
internacionais. Estou muito feliz com os programas e
com o Sebrae. Posso dizer que ele identificou o gran-
de potencial do nosso produto.

Redação JOTA
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Fechamento às 09h17.

"Faça-se a justiça para que prospere o mundo. Se de
um ato de justiça redundar mal maior, essa justiça é
injusta."

Monteiro Lobato

Contemporaneidade na pauta

A Corte Especial do STJ se reúne hoje, às 14h, em
sessão extraordinária, para analisar decisão mo-
nocrática da ministra Laurita Vaz que determinou -
em pleno período eleitoral - o afastamento do go-
vernador de Alagoas Paulo Dantas. Acompanhe co-
nosco. (Clique aqui)

Pesquisas eleitorais

A Abep - Associação Brasileira de Empresas de Pes-
quisa protocolou petição no ministério da Justiça, na
PGR e na Superintendência Regional da PF pedindo
acesso a inquérito solicitado pelo governo sobre a
atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. A as-
sociação é representada pelo escritório Bottini & Ta-
masauskas Advogados. (Clique aqui)

Segunda adoção

Em interessante decisão proferida na terça-feira, a 4ª
turma do STJ permitiu que uma mãe adote sua filha
biológica maior de idade. O colegiado observou que
houve concordância do casal que adotou a menina
quando criança, da adotanda e da adotante. Além dis-
so, ressaltou não tratar-se de revogação, mas de se-
gunda adoção, com a superação da primeira. (Clique
aqui)

Aborto

Ministros da2ª turma do STF negaramprovimentoao
agravo regimental em que uma mulher do RS bus-
cava a interrupção da gravidez de gêmeos siameses
sem chance de vida extrauterina. Colegiado con-
siderou que o mérito do caso não foi apreciado pelo
TJ/RS e pelo STJ e que o conhecimento do HC ca-
racterizaria dupla supressão de instância. (Clique
aqui)

O Direito por trás da História

Sem nenhum viés moral ou religioso, Clovis Volpe
trata, no vídeo de hoje, da evolução legislativa da cri-
minalização do aborto no Brasil. (Clique aqui)

Prioridade na sustentação

O conselheiro Rogério Varela, do CNMP, apre-
sentoupropostadeemendaregimentalpara assegurar
a gestantes, lactantes, adotantes ou mulheres que de-
ram à luz, preferência na ordem das sustentações
orais. (Clique aqui)

Bem de família

4ª turma do STJ determinou o retorno de autos para
que tribunal de origem analise se terreno em fase de
construção configura bem de família e, portanto, im-
penhorável. O colegiado ressaltou que o fato de estar
em construção, por si só, não impedequeo imóvel se-
ja considerado bem de família. No entanto, foi in-
cabível a análise do STJ, por demandar o exame de
fatos e provas. (Clique aqui)

Ato libidinoso - Erro de tipo

A 6ª turma do STJ, por maioria, absolveu um ho-
mem, de 27 anos, condenado a 11 anos e oito meses
por beijaruma meninade12 anos. A turma, por maio-
ria, acompanhou entendimento do relator, ministro
Antonio Saldanha Palheiro, que reconheceu a exis-



abpi.empauta.com Brasília, 13 de outubro de 2022
Migalhas | BR

Pirataria | Biopirataria

abpi.empauta.com pg.11

Continuação: MIGALHAS nº 5.456 

tência de erro de tipo na conduta, uma vez que a me-
nina tinha aparência corporal de uma pessoa mais
velha. No julgamento, ministros da turma realizaram
intenso debate sobre o tema. Assista.

Feminicídio e letalidade policial

Ministro André Mendonça pediu vista e interrompeu
julgamento que analisava a retirada dos indicadores
de feminicídios e mortes causadas por agentes de se-
gurança pública do Plano Nacional de Segurança Pú-
blica e Defesa Social. O caso já tinha dois votos no
sentido de que a omissão fosse suprida. (Clique aqui)

Assalto em pedágio

Concessionárias de serviços públicos rodoviários
não são obrigadas a indenizar usuários vítimas de as-
salto em praças de pedágio. Decisão é da 3ª turma do
STJ em causa patrocinada por Tojal | Renault Ad-
vogados. (Clique aqui)

Não fique de fora!

Está chegando ao fim a oportunidade de se cadastrar
com desconto na seção Correspondentes Migalhas.
Não fique de fora. (Clique aqui)

Fidelização

STF declarou a inconstitucionalidade de lei flu-
minense que proíbe a aplicação de multa por quebra
de fidelidade nos serviços de TV por assinatura, te-
lefonia, internet e assemelhados durante a pandemia.
Por maioria, o Supremo concluiu que cabe à União, e
não aos Estados, disciplinar os limites e as pos-
sibilidades da cláusula de fidelização. (Clique aqui)

Má-fé

Em Tangará da Serra/MT, Justiça manteve con-
denação por litigância de má-fé a consumidora que

contestou contratodeprodutos eserviçosqueo banco
provou ser legítimo. O colegiado concluiu que houve
evidente tentativa de enriquecimento ilícito e al-
teração dos fatospela cliente. A defesa do banco épa-
trocinada pelo escritório Parada Advogados.
(Clique aqui)

Golpe do boleto

Banco não é responsável por cliente que caiu em gol-
pe do boleto praticado por terceiro. Causa é pa-
trocinada por Lee, Brock, Camargo Advogados
(LBCA). (Clique aqui)

Fraude à execução

TRT da 2ª região reconheceu fraude à execução em
empréstimo de pai para filha. Sócio executado afir-
mou à Receita que deu em empréstimo a sua filha um
valor que se destinaria para seus estudos, contudo,
esse valor foi integralmente aplicado em umfundo de
renda fixa em nome dela. O escritório Almeida Bar-
ros Advogados atua no caso. (Clique aqui)

Execução de bens

Juíza de São Paulo acolheu incidente de des-
consideração da personalidade jurídica para con-
denar dois sócios de fato a responderem por
integralidade de crédito trabalhista. A magistrada re-
jeitou o pedido em face de antigos empregados da
empresa que foram apontados na consulta ao Ba-
cen-CCS. O escritório Firozshaw Advogados atua
no caso por um dos empregados. (Clique aqui)

Migas

1 - STJ - Seguradora deve indenizar por sinistroocor-
rido na vigência de liminar que prorrogou o contrato.
(Clique aqui)

2 - STJ - Repetitivo vai definir possibilidade de con-
curso material entre posse e distribuição de por-
nografia infantil. (Clique aqui)
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3 - TRT da 2ª região - BB indenizará empregada re-
baixadade função após tratamentodecâncer. (Clique
aqui)

4 - TRT da 18ª região - Clínica indenizará mulher de-
mitida após diagnóstico de nódulo na mama. (Clique
aqui)

5 - CNJ - Cartórios podem praticar atos em meio ele-
trônico até 30/12. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Colunas

Porandubas políticas

Próximo do 2º turno, Gaudêncio Torquato ques-
tiona: Lula e Bolsonaro podem conduzir o país afas-
tando-se da dualidade entre o bem e o mal, erguendo
a bandeira do progresso e da harmonia social ou seria
isso um sonho? Veja a análise. (Clique aqui)

Migalhas de Responsabilidade Civil

Um breve relato sobre os danos sofridos pelos nor-
destinos no ambiente digital, decorrentes de de-
clarações xenofóbicas, por Maria Carla Moutinho.
(Clique aqui)

Migalhas do Processo Disciplinar no Sistema OAB

Antonio Alberto do Vale Cerqueira aborda tema sin-
gular no processo disciplinar da OAB, que é a di-
ferenciação conceitual entre o que seria uma falta

ética e uma falta disciplinar. (Clique aqui)

CPC na prática

A desnecessidade de intimação do autor para con-
verter monitória em procedimento comum é tema
abordado pelo professor André Pagani de Souza, na
coluna de hoje. (Clique aqui)

Migalhas Edilícias

Na coluna de hoje, Alexandre Junqueira Gomide
analisa a decisão do Senado por manter o art. 32, § 2º,
da lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em
edificações eas incorporaçõesimobiliárias,oquesig-
nifica a manifestação cabal da irretratabilidade do re-
ferido instrumento. (Clique aqui)

Migalhas Notariais e Registrais

Professor Carlos Eduardo Elias de Oliveira encerra a
série de artigos detalhando o nome civil. (Clique
aqui)

Migalhas Marítimas

Uma breve reflexão sobre o tema da vinculação dos
árbitros aos precedentes judiciais, por Frederico dos
Santos Messias. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Migalhas de peso

- "Empréstimos bancários: pessoas físicas", por
Heloisa da Silva Silverol (VR Advogados). (Clique
aqui)
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- "Os problemas do uso da indisponibilidade geral de
bens para constrição de dívidas", por Bernardo
Chezzi, advogado. (Clique aqui)

- "Os critérios utilizados pelo CADE para julgar con-
dutas anticoncorrenciais de entidades de classe", por
Vivian Fraga e Nicholas Cozman (TozziniFreire
Advogados). (Clique aqui)

- "Aportes em PPPs podem ter tratamento de sub-
venção para investimento?", por Hendrick Pinheiro
(Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques So-
ciedade de Advogados). (Clique aqui)

- "A morte do cineasta Jean-Luc Godard traz à dis-
cussão o suicídio assistido e o que a legislação bra-
sileira fala sobre o assunto", por Ana Vasconcelos
Negrelli (Martorelli Advogados). (Clique aqui)

- "O preso pode votar?", por Umberto Luiz Borges
D'Urso (D'Urso e Borges Advogados Associados).
(Clique aqui)

- "Controle x Liberdade. O home office, conforme a
lei 14.442/22", por Cristóvão Macedo Soares
(Bosisio Advogados). (Clique aqui)

- "A hipervulnerabilidade do consumidor idoso", por
Mayara Bueno Barretti Rocha (Barreto Dolabella -
Advogados). (Clique aqui)

- "STJ discute a exclusão de isenção de ICMS da base
de cálculo do IRPJ e CSLL", por Fernando Loeser,
Priscila Regina de Souza, Bibianna Peres, Juliana
Abraham e Thulio Alves (Loeser e Hadad Ad-
vogados). (Clique aqui)

- "A DAO e alguns desafios para a solução de con-
flitos", por Iara Conrado, Felipe Galea, Milena Ar-
bízu e Marcos de Campos Salgado (BMA
Advogados). (Clique aqui)

- "Sócio, sabe o seu poder na sociedade limitada? Ele
pode ter mudado...", por Elisa Junqueira Figueiredo

(Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros Ad-
vogados). (Clique aqui)

- "Implantação do compliance é proporcional à re-
siliência das PMEs", por Alexandre Pegoraro
(Kronoos). (Clique aqui)

Crédito global

Escritório Tauil & Chequer Advogados assessora a
Gerdau na contratação de linha de crédito global. A
operação, no valor de US$ 875 mi, foi liderada pelos
sócios Rodolfo Tella, de Mercado de Capitais & Se-
curitização, e Eduardo Lima, de Bancário e Fi-
nanceiro, e contou com a participação da counsel
Anna Gouvea e do associado Wilson Jung. (Clique
aqui)

Ambiental

O advogado Lupércio de Carvalho é o novo Leading
Lawyer de Milaré Advogados. (Clique aqui)

Trabalho temporário

Com a proximidade do fim do ano e a movimentação
no comércio, a advogada Michelle Ferreira
(Battaglia & Pedrosa Advogados) fala sobre as prin-
cipais regrasdecontratode trabalhotemporário. (Cli-
que aqui)

Baú migalheiro

Há 54 anos, em 13 de outubro de 1968, faleceu o poe-
ta e crítico literário Manuel Carneiro de Sousa Ban-
deira Filho, comumente chamado de Manuel
Bandeira. O escritor é considerado como parte da ge-
ração de 1922 do movimento modernista brasileiro.
Seu estilo de escrita era simples e direto, envolvendo
os temas cotidianos e universais, às vezes com uma
abordagem de "poema-piada", lidando com formas e
inspiraçãoquea tradição acadêmica consideravavul-
gar. Foi convidado a participar da Semana de Arte
Moderna de 1922 e, embora não tenha comparecido,
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deixou seu poema, "OsSapos", para ser lido no even-
to. (Compartilhe)

Migalhíssimas

Hoje, Ana Tereza Basilio, vice-presidente da
OAB/RJ e sócia do escritório Basilio Advogados,
faz palestra gratuita, às 18h, no auditório Paulo Froes
Machado, na OAB de Nova Iguaçu/Mesquita. (Cli-
que aqui)

O escritório Covac - Sociedade de Advogados está
completando 15 anos e irá celebrar com webinar de
lançamento do e-book "Reflexões sobre Aspectos
Regulatórios e Jurídicos do Setor Educacional".
Amanhã, às 9h30. O evento será transmitido pelo ca-
nal do escritório no YouTube (clique aqui). O down-
load do livro poderá ser feito no site da banca após o
lançamento (clique aqui).

Marcelo Terra, sócio do escritório Duarte Garcia,
Serra Netto e Terra - Sociedade de Advogados, está
entre os palestrantes do evento "Distratos - Debate
sobre panorama atual", promovido pelo Secovi-SP.
O encontro fornecerá informações sobre os institutos
da incorporação imobiliária e do loteamento, es-
pecialmente sobre distratos. O evento, exclusivo pa-
ra associados ABRAINC, SindusCon-SP e
Secovi-SP, acontece dia 19/10, a partir das 9h. Mais
informações, clique aqui.

De 19 a 21/10acontece a "Jornada Jurídica da UEMA
(Universidade Estadual do Maranhão)" e celebra os
20 Anos do Código Civil Brasileiro. Regina Beatriz
Tavares da Silva, sócia fundadora do escritório
Regina Beatriz Tavares da Silva Sociedade de Ad-
vogados, apresenta, dia 20, a partir das 14h30, o tema
"A Família no Código Civil e as Teses de Re-
percussão Geral do STF". (Clique aqui)

Dia 11/10, a sócia do escritório Dannemann Siem-
sen, Ana Claudia Mamede Carneiro, palestrou no
webinar "Bioprospecting, access and benefit sharing
in developing countries, 30 years on", evento pro-

movido pelo "Licensing Executive Society In-
ternational Life Sciences Committee" para seus
associados. Em pauta, questões relacionadas à Con-
venção sobre Diversidade Biológica (CDB),
assinada por 150 líderes governamentais há 30 anos
na Cúpula da Terra do Rio, em 1992, e que reconhece
o valor intrínseco da biodiversidade e a importância
da conservação e uso sustentável dos recursos ge-
néticos vegetais para atender às necessidades de ali-
mentação, saúde e outras necessidades da crescente
população mundial.

A advogada Telma Rocha Lisowski (Manesco, Ra-
mires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Ad-
vogados) foi oradora na reunião do Grupo de Estudo
sobre Direito de Estado do Observatório Cons-
titucional Latino-Americano, dia 8/10. A discussão
foi acerca do tema"Análise de ImpactoLegislativo".

Chairman e sócio-fundador do escritório Opice
Blum, Bruno e Vainzof Advogados Associados,
Renato Opice Blum foi reconhecido pelo "Who's
Who Legal Thought Leaders Brazil 2022" como um
dos melhores advogadosdo mundonacategoria "Da-
ta" ("Dados"). Fazem parte dessa lista os advogados
com experiência de maior destaque com clientes na-
cionais e internacionais em assuntos regulatórios, de
privacidade de dados e de cibersegurança.

A área de relações institucionais do escritórioAvelar
Advogados, pelos advogados Leonardo Magalhães
Avelar e Juliana Phelippe, monitora os PLs apre-
sentados pelo Congresso em temas de Direito Penal.
Clique aqui para verificar os quatro projetos apre-
sentados na última semana, com destaque para cri-
minalização das pesquisas eleitorais que divergem
dos resultados apurados nas urnas.

Loeser e Hadad Advogados divulgou "Informativo
Trabalhista | Setembro 2022". (Clique aqui)

Novidades

Publicada a 9ª edição da obra "Improbidade Ad-
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ministrativa - Direito Material e Processual" (Grupo
Gen - Editoras Forense, Método e Atlas - 416p.), de
autoria de Daniel Amorim Assumpção Neves e
Rafael Carvalho Rezende Oliveira. O livro tem co-
mo objetivo apresentar ao leitor um verdadeiro ma-
nual sobre as principais questões jurídicas que
envolvem o tema da improbidade administrativa.
(Clique aqui)

Lançamento da Thomson Reuters - Revista dos Tri-
bunais, a 5ª edição da obra "Antecipação da Tutela -
da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória", de
Daniel Mitidiero, faz um amplo e profundo estudo
sobre o que é, para que serve e como funciona a tutela
provisória. (Clique aqui)

A 3ª edição da obra "Constituição Tributária Co-
mentada" (Thomson Reuters - Revista dos Tri-
bunais), de autoria de Gustavo Fossati, tem por
objeto os dispositivos da Constituição Federal de
1988 relativos à matéria tributária. (Clique aqui)

Regularização imobiliária

Hoje, às 19h, a AD NOTARE - Academia Nacional
de Direito Notarial e Registral promove o evento on-
line "Retificação De Área Como Instrumento De Re-
gularização Imobiliária". Participe! (Clique aqui)

Fenalaw 2022

De 19 a 21/10, no Centro de Convenções Frei Ca-
neca, em SP, acontece a Fenalaw 2022. O evento se-
rá presencial e trará sete salas simultâneas, mais de
300 palestrantes, 21 seminários e mais de 100 ex-
positores e patrocinadores. Além de todo o conteúdo,
a Fenalaw disponibiliza o cupom "MIGALHAS15",
que fornece 15% de desconto. Participe! (Clique
aqui)

Direito Societário

AASP promove, dia 19/10, a partir das 8h30, o "Con-
gresso GEMEP-CBAr2022:Mediação eDireito So-

cietário". Participe! (Clique aqui)

Ciências Criminais

IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Cri-
minais realiza de 19 a 21/10, em SP, o "28º Seminário
Internacional de Ciências Criminais". O evento volta
a acontecer presencialmente, agora no Complexo
Aché Cultural, com a opção de ser acompanhado de
maneira remota. O seminário também celebra os 30
anos do IBCCRIM. (Clique aqui)

Departamento financeiro

Radar - Gestão para Advogados realiza a 9ª edição
do "Curso de Gestão de Departamento Financeiro de
Escritório de Advocacia", que acontece nos dias 26 e
27/10, das 19 às 22h. (Clique aqui)

Mediação

Com o tema "20 anos em 2: Os avanços da Mediação
em período de pandemia", o CBMA - Centro Bra-
sileiro de Mediação e Arbitragem promove o "IV
Congresso Internacional de CBMA Mediação", que
acontece nos dias 10 e 11/11, no Centro de Con-
venções da FIRJAN, no RJ. Inscreva-se!(Clique
aqui)

Invasão

FaculdadedeDireito deSão Bernardo do Campo se-
diou, na última sexta-feira, a 5ª edição do "In-
terfaculdades do Conselho de Segurança da ONU",
organizado pela PUC-SP. O evento abordou a te-
mática "Invasão da Ucrânia pela Rússia".(Clique
aqui)

Digitalização

AASP ficará até amanhã em Barueri com a unidade
móvel do "Projeto Digitalização", estacionada nas
imediações do fórum Cível do município, das 10 às
17h.
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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:

CE/Beberibe

ES/Afonso Cláudio

GO/Doverlândia

MG/Ipaba

MG/Olaria

MG/Prados

SP/Tejupá

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA "Sandy Hook Lies Will
Cost Jones About $1 Billion"

The Washington Post - EUA "Worker: Trump hadfi-
les moved"

Le Monde - França "L'exécutif piégé par la crise des
carburants"

Corriere Della Sera- Itália "Camere,votoadaltaten-

sione"

Le Figaro - França "Blocages: l'exécutif face au ris-
que de la contagion"

Clarín - Argentina "Impulsado por el anuncio del dó-
lar turista, el blue saltó 9 pesos y llegó a $289"

El País - Espanha "Bruselas allana los rescates para
grandes empresas golpeadas por la crisis energética"

Público - Portugal "Mais de 60% dos 'vistos gold' es-
tão caducados e à espera de renovação"

Die Welt - Alemanha "Globaler Wohlstand steht vor
dem Absturz"

The Guardian - Inglaterra "Truss faces new peril as
Tories go on the attack over economy"

O Estado de S. Paulo - São Paulo "'Novo pré-sal' vai
impulsionar investimento da Petrobras"

Folha de S.Paulo - São Paulo "País precisa superar
ódio, diz arcebispo de Aparecida"

O Globo - Rio de Janeiro "Candidatos não detalham
plano sobre economia e corrupção"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais "'Vamos
priorizar os projetos que mais interessam a Minas'"

Correio Braziliense - Brasília "Pacheco eLira contra
mudanças no Supremo"

Zero Hora - Porto Alegre "As estratégias de Onyx e
Leite para a retomada da propaganda eleitoral"

O Povo - Ceará "Campanha política causa tumulto
em festa da padroeira em SP; padre reage"

Jornal do Commercio - Pernambuco "Agendas de
campanha agitam Pernambuco"



abpi.empauta.com Brasília, 13 de outubro de 2022
Migalhas | BR

Pirataria | Biopirataria

abpi.empauta.com pg.17

Continuação: MIGALHAS nº 5.456 

Atualizado em: 13/10/2022 09:45



abpi.empauta.com Brasília, 14 de outubro de 2022

abpi.empauta.com pg.18

Índice remissivo de assuntos
Pirataria
3

Patentes
5

Inovação
6

Pirataria | Biopirataria
10


	Sumário
	Terra - Notícias
	3.Mais de 20 mil sites de pirataria já foram bloqueados em todo o mundo

	Jornal do Senado
	5.Projeto visa a assegurar quebra de patente em casos de emergência de saúde

	Jota Info
	6.Mudança cultural e estímulos são fundamentais para aproximar universidades do mercado

	Migalhas
	10.MIGALHAS nº 5.456

	Índice remissivo de assuntos

