
abpi.empauta.com
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Clipping da imprensa

Brasília, 21 de novembro de 2022 às 08h09
Seleção de Notícias



abpi.empauta.com

Economia & Negócios - Estadão | BR
Marcas

Veja como as marcas tentam 'driblar' imposições da Fifa para falar da Copa do Mundo na
publicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3
WESLEY GONSALVES

Correio Braziliense | BR
Propriedade Intelectual

Para onde vão os R$ 7 bi destinados à ciência e tecnologia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5
OPINIÃO

Migalhas | BR
18 de novembro de 2022 | Direitos Autorais | Direito de Imagem

MIGALHAS nº 5.480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7



abpi.empauta.com Brasília, 21 de novembro de 2022
Economia & Negócios - Estadão | BR

Marcas

abpi.empauta.com pg.3

Veja como as marcas tentam 'driblar' imposições da
Fifa para falar da Copa do Mundo na publicidade 

Quem não é patrocinador oficial do mundialou da se-
leção tem de respeitar regras de propriedade in-
telectual; campanhas têm apostado no sentimento de
'brasilidade'

Vale quase tudopara participar do assunto, só nãopo-
de acabar praticando o famoso "marketing de em-
boscada", que é o movimento de uma marca se
apropriar de um evento ao qual ela não detém os di-
reitos de imagem.

Eduardo Carlezzo, advogado especializado em di-
reito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados, ex-
plicaqueas limitações legais sobre o temaavançaram
nos últimos anos. Ele conta que empresas que in-
fringem essa normativa podem acabar sendo
judicializadas e pagar caro pelo uso indevido da ima-
gem do mundial. Entre as principais limitações
impostas pela Fifa e a pela CBF estão o uso de ca-
misas de seleções - para não patrocinadores -, ou as
associações diretas aos eventos de futebol. "A Copa
do Mundo no Brasil deixou esse legado de maior ma-
turidade sobre o que as marcas podem, ou não, fazer
nas suas campanhas.O importante énãoultrapassar a
linha vermelha", avalia o especialista.

Usando a criatividade

Na avaliação de Eduardo Tomiya, da TM20 Bran-
ding, por não poderem utilizar símbolos e menções
diretas, as marcas fora da lista oficial têm apostado
em instigar o sentimento de nacionalismo e bra-
silidade dentro das suas campanhas. "A alternativa
para essas empresas é trabalhar com os aspectos da
subjetividade do tema. Futebol em Copa do Mundo é
o momento que o brasileiro mais se sente brasileiro",
afirma.

Ainda conforme Tomiya, um exemplo desse tipo de
estratégia é visto na nova campanha da Caoa Cherry
para o modelo Tiggo. No filme publicitário "Com

Tiggo", criado pelo Grupo Havas, a montadora chi-
nesaexalta o produtoenquanto o relaciona auma cer-
ta "brasilidade". "Eu acho que eles foram muito
felizes nessa campanha, porque eles não estão fa-
lando da seleção, nem da Copa, eles estão falando de
um nacionalismo, de resgate da identidade brasileira
que esteve associada à polarização", analisa o es-
pecialista.

Sem poder utilizar o brasão ou a camisa oficial do
Brasil, uma forma de entrar no clima de Copa é uti-
lizando outros símbolos ou pessoas ligadas di-
retamente ao tema, como fez a Americanas.com.
Este ano, a varejista escalou o narrador Galvão Bue-
no para ser a estrela de uma campanha sobre Black
Friday. O veterano de copas ficou responsável por
dar o "tom" do mundial à comunicação da com-
panhia.

Leia também Neymar ou Bolsonaro? Camisas ofi-
ciais da seleção brasileira somem do mercado

Para o Mercado Livre, a maneira encontrada para fa-
lar do principal tema do momento e não desrespeitar
nenhuma normativa da Fifa ou da CBF foi patrocinar
partidas de futebol, mas bem longe do Catar. A gi-
gante do e-commerce vai doar redes para as traves de
campos de futebol em comunidades de todo o País,
para incentivar o esporte nas regiões periféricas.

Outra marca que não está na lista de patrocinadores
oficiais da Copa do Mundo e da seleção brasileira,
mas está de olho na bola entrando na redes é a Casas
Bahia. Em uma campanha criada pela agência VM-
LY&R, a empresa da Via lançou o "Gol de Pix", para
premiar os clientes da rede no caso de vitórias da se-
leçãobrasileira no mundialdo Catar. "Éuma data que
tem muitas oportunidades para as marcas falarem de
maneira diferente com as suas ativações, mesmo
com todas as restrições. Porque para falar de espírito
do país eu não preciso ser literal, nem ser o pa-



abpi.empauta.com Brasília, 21 de novembro de 2022
Economia & Negócios - Estadão | BR

Marcas

abpi.empauta.com pg.4

Continuação: Veja como as marcas tentam 'driblar' imposições da Fifa para falar da Copa do Mundo na publicidade 

trocinador oficial", afirma Luciano Deos, da Gad
Consultoria.

Foco no consumo

Diferente dos anos anteriores, a Copa do Mundo do
Catar vai ser realizada em meio a um calendário im-
portante das vendas do varejo brasileiro: a Black Fri-
day e o Natal. Com isso, além das regras impostas
pela Fifa, as agências de publicidade também pre-
cisaram se programar para dar conta de entrar no
assunto e ainda conseguir alavancar a venda de mar-
cas e produtos neste período.

Renata Bokel, vice-presidente de operações e es-
tratégia da WMcCann, conta que, na agência, um dos
focos da comunicação das companhias para esse pe-
ríodo tem sido entender como os consumidores que-

rem aproveitar esse momento. Para preparar as
campanhas, a agência realizou uma pesquisa sobre
consumo em todo o País. "Os clientes querem par-
ticipar dessa conversa. O grande truque é entender
como as pessoas estão se sentindo em relação a este
tema", diz.

O levantamento mostrou, entre outras coisas, que o
público está aberto para consumir de itens ele-
trônicos a vestuário durante as datas festivas. "A
união dessas três datas pode trazer novas opor-
tunidades de consumo para as marcas, porque as pes-
soas querem trocar sua televisão, querem comprar
comidas e bebidas para receber os amigos nos jogos
da Copa e até comprar uma camiseta nova da se-
leção", afirma a executiva.
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Para onde vão os R$ 7 bi destinados à ciência e
tecnologia? 

OPINIÃO

O Brasil é a 12ª maior economia global, mas o 57º
país em inovação. Começo meu texto com essa afir-
mação justamente para chamar a sua atenção. Há al-
go de muito errado no ambiente inovativo nacional e
com perspectivas de piora.

A colocação em 57º lugar é do Índice Global de Ino-
vação 2021, da Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual (OMPI) e reflete o quanto (não)
temos conseguido investir em ciência e tecnologia. É
contraditório porque o Brasil possui empresas, po-
tencial intelectual, infraestrutura e alguns ins-
trumentos oficiais para apoiar a inovação. Então,
onde o processo está emperrado e por que digo que
tende apiorar? Inovarenvolve risco,écaro e,em mui-
tos casos, demanda tempo até chegar a um produto
economicamenteviável.A biotecnologia, por exem-
plo, requer entre 10 e 15 anos de investimentos em
pesquisas até que se chegue a novo produto que, mui-
tas vezes, ainda precisa se provar economicamente
viável antes de ser lançado no mercado.

Poucas empresas têm esse fôlego para investimento.
Mesmo havendo enorme potencial intelectual, não
conseguem estruturar pesquisas e, com isso, elevar o
graudecompetitividadedo país.Para reduzir esse ob-
stáculo, o que a maioria das economias de-
senvolvidas faz é criar ferramentas confiáveis de
financiamento público de ciência e tecnologia em
suas diversas modalidades.

O Brasil possui desde 1969 o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT),
mantido com recursos oriundos de diferentes con-
tribuições dos cidadãos para investir em inovação
por meio de fundos setoriais (agronegócio, bio-
tecnologia, energia, recursos hídricos, saúde, entre
outros) e outros tipos de operação. Alguns projetos
conhecidos nos quais houve participação do fundo
são a construção do Sirius, o maior acelerador de par-

tículas do Hemisfério Sul, pesquisas no combate à
zika e covid-19, os projetos de engenharia para cons-
trução da Hidrelétrica de Itaipu e da ponte Rio-Ni-
terói, investimentos em pesquisas agropecuárias por
meio da Embrapa e financiamento da construção de
laboratórios de pesquisas em diversas universidades
brasileiras.

Em 2015, nossos governantes deram claro sinal de
que veem a inovação como algo estratégico à so-
beraniado paísaoaprovar aemendaconstitucionalde
número 85, que coloca na Constituição Brasileira a
inovação como prioridade. Pois bem, voltando ao
FNDCT. Em 2017, foi aprovado um valor superior a
R$ 3,5 bilhões com crescimento gradual ano a ano,
até queem 2021 foram aprovadosR$ 7,1 bilhões ase-
rem utilizados pelo fundo. O valor previsto mais do
que dobrou em quatro anos.

Que ótimo, então reclamar do quê? Ocorreque,desde
2017, a verba efetivamente liberada para qualquer ti-
po de investimento em ciência e tecnologia ficou es-
tacionada na casa dos R$ 2 bilhões. O restante foi
todo contingenciado como se diz tecnicamente, que
significa ser utilizado pelo governo federal em outras
frentes sem quaisquer relações com inovação, em es-
pecial para pagar os juros da dívida pública.

Em janeiro de 2021, foi promulgada a Lei Com-
plementar 177/2021, que, entre outras questões, proí-
be o contingenciamento do FNDCT, em uma
louvável ação dos legisladores para manter a per-
spectiva de um futuro mais próspero e menos
dependente internacionalmente do pontodevista tec-
nológico. Para nós, que trabalhamos pela inovação,
uma excelente notícia. Essa lei, complemente-se,
traz um ponto de extrema modernidade no mundo ao
destacar projetos e atividades em ciência e tec-
nologia que atuem para neutralização de gases do
efeito estufa e desenvolvimento da bioeconomia, to-
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talmente alinhada com o Acordo de Paris do qual o
Brasil é signatário.

Porém, novamente, na primeira semana de setembro,
fomos surpreendidos pela Medida Provisória 1.136,
que altera a LC 177/2021 permitindo o con-
tingenciamento da verba do FNDCT e exclui o pa-
rágrafo que contempla a priorização do uso de
recursos em projetos destinados à neutralização da
carbonização do meio ambiente. Apesar de não ter
umefeitoprático,uma vez quenãoestabelecevalores
ou prazos, é uma clara mensagem da falta de com-
prometimento com a questão que está no centro do
debate mundial.

Enfim, existem provas mais do que suficientes de
que, para alcançar os melhores indicadores de qua-
lidade de vida e equilíbrio econômico e social, é ne-
cessário investir em inovação, em ciência e
tecnologia. Basta ver os 10 primeiros colocados do
ranking no qual o Brasil está em 57º. São eles, do pri-
meiro ao décimo: Suíça, Suécia, Estados Unidos,
Reino Unido,Coreia doSul,Holanda, Finlândia,Sin-
gapura, Dinamarca e Alemanha.

Investir em inovação, em especial nas estratégicas e
estruturais, é caro e moroso e, por isso, deve ser um
risco compartilhado entre governos e iniciativa pri-
vada. Retirar recursos destinados à inovação para
qualquer outro fim, especialmente o pagamento de
juros da dívida, é agir para que o futuro seja igual (ou
pior) ao presente, pois faltam perspectivas de me-
lhoria, de mudanças, de aumento de receita ex-
portadora de alto valor agregado. Continuaremos
gerando e vendendo produtos de baixo valor, apesar
do enorme potencial que temos em mãos.

Ouvimos das gerações anteriores que o Brasil é o país
do futuro. Isso continuará a ser passado de geração a
geração enquanto não houver um compromisso sério
ede longoprazo com ainovação.O FNDCTdeve ser-
vir aos interesses dos brasileiros que querem pros-
perar, produzir e encontrar no país um efervescente
mercado de pesquisa e inovação. Porque, junto com
os recursos financeiros, vão-se as melhores cabeças
para outros países.
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Sexta-Feira, 18 de novembro de 2022 - Migalhas nº
5.480.

Fechamento às 09h57.

"Legal pode ser o sigilo, e o é, quando a lei o admite.
Mas, quando, ao contrário, a lei não o consente, o si-
gilo redunda em clandestinidade, vício que inquina
os atos jurídicos, os desnatura, exautora e nulifica."

Rui Barbosa

Quebra de sigilo - Advogado

É cabível o acesso aos dados telemáticos de celular
de advogado, quando a medida é autorizada em razão
da existência de graves indícios de que o aparelho te-
nhasido usado para aprática decrime.Decisão éda6ª
turma do STJ. (Clique aqui)

Assento em audiência

Ontem, o STF começou a julgar dispositivos do es-
tatuto do MP e da lei orgânica nacional do MP que ga-
rantem ao promotor a prerrogativa de se sentar ao
lado do juiz. Até o momento, a ministra Cármen Lú-
cia, relatora, proferiu voto no sentido de validar os
dispositivos. A conclusão foi acompanhada pelo mi-
nistro Edson Fachin, que apresentou fundamentos
diversos. O julgamento será retomado na sessão ple-
nária da próxima quarta-feira, 23. (Clique aqui)

Divisão de honorários

É possível firmar contrato de parcerias entre ad-
vogados e sociedades de advogados, desde que even-
tuais e que não induzam a suposição da existência de
sociedade de direito. Assim decidiu o TED da
OAB/SP. (Clique aqui)

Dia de festa

Hoje, a OAB completa 92 anos de existência. (Clique
aqui)

Crianças - Manifestações

Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luis Felipe
Salomão determinou que juízos da vara da Infância e
Juventude verifiquem presença de crianças e ado-
lescentes em manifestações antidemocráticas. S.
Exa. considerou que vídeos divulgados na internet
mostram menores nesses movimentos. (Clique aqui)

Contas bloqueadas

Ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear
contas bancárias de 43 suspeitos de financiarem atos
antidemocráticos, os quais ocorreram após a derrota
de Bolsonaro nas eleições. (Clique aqui)

Impeachment

André Mendonça é o relator de ação que pede o im-
peachment do ministro da Defesa Paulo Sérgio No-
gueira. Advogados acionaram o STF alegando o
cometimento de crime de responsabilidade após o
ministério divulgar nota afirmando que o relatório
das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de
fraude nas urnas eletrônicas. (Clique aqui)

Operação Sofisma

A PF deflagrou ontem a operação Sofisma, cujo alvo
é a conhecida FGV. Segundo os informes, era para
apurar esquema de corrupção, fraudes a licitações,
evasão de divisase lavagem de dinheiro. Em nota, re-
pudiando a operação, a FGV lembra que é uma "en-
tidade que, há mais de 70 anos, tanto contribui para o
desenvolvimento do Brasil, que, atualmente, é a ter-
ceira mais respeitada instituição do mundo, em sua
área de atuação". (Clique aqui)

Fake news
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É falsa a informação constante de vídeo que circula
na internet a respeito do custeio da viagem de mi-
nistros do STF a Nova York para participar da con-
ferência do Lide Brazil Conference. O material
atribui erroneamente o custeio da viagem ao STF,
quandonaverdade nãohouvecustoalgum para os co-
fres públicos. (Clique aqui)

NY

Quanto ao evento em NY, é preciso ainda uma pa-
lavra. Não foi num momento oportuno; não foi um
bom formato; não foi bem estruturado; enfim, não foi
positivo. Tanto para os empresários (os sérios) como
para os ministros, só houve desgaste desnecessário.

RP

A AASP - Associação dos Advogados de São Paulo
realiza hoje a 20ª edição de seu "Simpósio Regional".
Este ano ele acontece na pujante Ribeirão Preto/SP.
Durante todo o dia, você pode ir acompanhando em
nosso rotativo o desenrolar do encontro. (Clique
aqui)

Apostas esportivas e o Direito Penal

A discussão acerca da descriminalização dos jogos
de azar tem se intensificado nos últimos anos e deve
voltar àpauta. Enquanto aregulamentação seguepen-
dente, Natasha do Lago e Rodolfo Eduardo Santos
Carvalho (Ráo & Lago Advogados) esperam que os
tribunais brasileiros não ultrapassem os limites da ra-
zoabilidade para alcançar condutas sem relevância
do ponto de vista do Direito Penal. (Clique aqui)

Telecomunicação

STF reafirmou jurisprudência ao decidir que é in-
constitucional lei municipal de São Paulo que regule
matéria referente a telecomunicações e radiodifusão.
Sobre o tema, foi fixada tese para fins de repercussão
geral. (Clique aqui)

FGTS

Filho poderá usar FGTS para pagar tratamento de
doença grave da mãe. O colegiado levou em conta
que autor foi o responsável pelas despesas médicas
da mãe, enquanto ela estava em tratamento. (Clique
aqui)

Sinal vermelho

É válido desconto de multa em salário de empregado
infrator de trânsito. TRT-2 entendeu que o custeio da
penalidade não pode ser repassado ao empregador.
(Clique aqui)

Negligência médica

TJ/SP confirmou a condenação por danos morais de
uma operadora de saúde em virtude de negligência
médica que causou morte de um bebê ainda na bar-
riga da mãe. A indenização foi fixada em R$ 100 mil.
(Clique aqui)

Responsabilidade solidária

A 3ª turma Recursal dos Juizados Especiais do DF
afastou a responsabilidade de plataforma de pa-
gamento por produto não entregue a consumidora.
Para o colegiado, o serviço prestado em nada con-
tribuiu para a falha cometida pelo fornecedor. Es-
critório Coelho & Morello Advogados Associados
atua no caso. (Clique aqui)

Tributos

Ministro Benedito Gonçalves fixou entendimento da
Corte dequenãoéadequadaa inclusão decréditopre-
sumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, sob violação da cláusula constitucional do
pacto federativo. Na decisão, o ministro deu pro-
vimento a recurso especial do contribuinte, re-
presentado pelo escritório Tentardini Advogados
Associados. (Clique aqui)
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Voo cancelado

Latam não pagará dano moral por voo cancelado na
pandemia. TJ/GO considerou que a pandemia afetou
o contrato firmado, inviabilizando o seu cum-
primento, quer para os passageiros, quer para as cias
aéreas. O escritório Lee, Brock, Camargo Ad-
vogados (LBCA) atua no caso. (Clique aqui)

Homofobia

O ator José de Abreu acionou a Justiça contra a tam-
bém atriz Cássia Kis por falas homofóbicas pro-
feridas durante uma entrevista ao canal de Leda
Nagle no YouTube. Dentre outras coisas, a global
afirmou que o relacionamento entre pessoas LG-
BTQIA+ representa "destruição para a vida hu-
mana". (Clique aqui)

Extrapolou

Maíra Cardi foi condenada em R$ 50 mil por xingar
médico na rede social após ele criticar o jejum in-
termitente. Juiz de PB ponderou que a liberdade de
expressão encontra limites dentro do próprio or-
denamento jurídicoeentendeuquehouveconduta ilí-
citaapta agerar o dever deindenização.(Clique aqui)

Acordo de não-persecução penal

Entre as formalidades legais e o cotidiano forense, o
criminalista Jonas Machado Ramos fala das in-
quietações sobre a aplicação do acordo de não-per-
secução penal. (Clique aqui)

Semanário migalheiro

Confira as matérias mais lidas desta semana em
Migalhas:

Advogada explica o que diz a CLT sobre liberação de
empregados na Copa. (Clique aqui)

Decreto regulamenta uso de precatórios Federais.

(Clique aqui)

Bolsonaro nomeia 13 desembargadores; 12 para o
TRF-4 e 1 para o TRF-5. (Clique aqui)

Ministros do STF são hostilizados em Nova York.
(Clique aqui)

CNJ define volta ao presencial e exceções para au-
diência virtual. (Clique aqui)

Flordelis é condenada a 50 anos de prisão pela morte
do marido. (Clique aqui)

Juiz manda Estado do RJ implementar gratificação
de risco a militares. (Clique aqui)

Professor é condenado por chamar aluna de "nor-
destina" e "grosseira". (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Colunas

Migalhas de Proteção de Dados

Cíntia Rosa Pereira de Lima e Davi Petroni fazem
uma análise sobre o inciso II do art. 43 da LGPD, um
dos protagonistas do debate entre responsabilização
objetiva ou subjetiva. (Clique aqui)

Dinâmica constitucional

A história republicana ainda é pouco contada no Bra-
sil. O que mais se sabe é que o dia 15 de novembro é
um feriado nacional, alusivo à data da proclamação,
no ano de 1889. Contudo, conforme mostra Marcelo
Schenk Duque, pouco se debate sobre o verdadeiro
significado da palavra república. (Clique aqui)
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Conversa Legal

No programa Conversa Legal desta semana, o pre-
sidente da Comissão Nacional de marketing jurídico
Alexandre Motta traz o membro Gabriella Fornells
para falar sobre o tema "Marketing Jurídico Ético
Empresarial". Confira aqui.

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Migalhas de peso

- "Reforma tributária do novo governo mira no au-
mento de tributos", por Kiyoshi Harada (Harada
Advogados Associados). (Clique aqui)

- "A literatura como direito humano e forma de rei-
vindicação de direitos", por Eduardo Vinícius Dan-
tas Faria (Barreto Dolabella - Advogados). (Clique
aqui)

- "O papel da liderança nas ações decompliance", por
IzabelaRücker Curi (Rücker CuriAdvocaciaeCon-
sultoria Jurídica). (Clique aqui)

- "The good, the bad, the ugly: as emoções (e o fa-
roeste) na regulação do novo marco das ferrovias",
por Mariana Avelar (Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques Sociedade de Advogados). (Cli-
que aqui)

- "Direito de imagem e contrato de trabalho: ga-
roto(a) propaganda e empregado, pode?", por
Roberta Chrispim e Thaís Gonçalves Fortes. (Cli-
que aqui)

- "Notas sobre venda casada e danos sociais - Caso

ACP sobre os carregadores da Apple", por
Alexandre Almeida da Silva (Jacó Coelho Ad-
vogados). (Clique aqui)

- "Agenda regulatória daANPD: Biênio 2023-2024",
por Ana Lúcia Pinke Ribeiro de Paiva, Marcos Ra-
fael FaberGalanteCarneiro eLetíciaEstevão deMa-
tos (Araújo e Policastro Advogados). (Clique aqui)

- "Tem, mas acabou!", por Fabio Brun Goldschmidt
(Andrade Maia Advogados). (Clique aqui)

Informe publicitário

No Autoline você compra, vende e ainda conta com
serviços exclusivos. (Clique aqui)

Baú migalheiro

Há 92 anos, em 18 de novembro de 1930, foi criada a
Ordem dos Advogados do Brasil. O ato decorreu do
decreto 19.408/30, assinado pelo presidente Getúlio
Vargas. Como se sabe, a Ordem é composta por se-
ções instaladas em cada um dos Estados da Fe-
deração, sendo considerado como serviço público
independente, sem vinculação ao Poder Federal, go-
zando de imunidade tributária, autonomia,
independência. (Compartilhe)

Sorteio

A obra "Consentimento Previsto na LGPD e sua
Aplicação nos Contratos Eletrônicos" (Juruá Editora
- 242p.), de autoria de Luiz Fernando Salles Gian-
nellini, apresenta temática relacionada aos desafios
para a aplicação da hipótese de tratamento de dados
fundada no consentimento, prevista na LGPD, nos
contratos eletrônicos. Concorra aumexemplar! (Cli-
que aqui)

Novidade

Thomson Reuters - Revista dos Tribunais lança a
obra "Relevância no RESP", coordenada pelo Edi-
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torial RT. (Clique aqui)

Migalhíssimas

Hoje, o advogado Marlus Arns de Oliveira (Arns de
Oliveira & Andreazza Advogados Associados) é um
dos convidados do "Encontro Regional da Ad-
vocacia Criminal", com apalestra"Colaboração Pre-
miada". Também participam do painel os advogados
Guilherme Brenner Lucchesi, do escritório
Lucchesi Advocacia, (Discricionariedade do MP na
Justiça Penal Negocial: uma proposta pela Le-
galidade) e Camile Eltz (Acordo de Não Persecução
Penal). Inscrições e informações, clique aqui.

Joaquim Tavares de Paiva Muniz (Trench Rossi
Watanabe) participa hoje do painel "A Lei da
Arbitragem e o projeto de lei 3.293/2021" no we-
binar "Desafios da Arbitragem", organizado pelo
IAB - Instituto dos Advogados Brasileiros. (Clique
aqui)

Vice-presidente da OAB/RJ e sócia do escritório
Basilio Advogados, Ana Tereza Basilio participa
hoje, das 15h45 às 17h, do "III Simpósio Nacional de
Mediação e Arbitragem", promovido pela
CAMES. Às 19h, Ana Tereza recebe para live, pelo
Instagram, a professora Rachel Serodio de Menezes,
mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade
Autônoma de Lisboa, especialista em Direito Civil e
Processual Civil pela FGV. O tema do encontro vir-
tual é "Violência Patrimonial e Abuso Parental".

Termina hoje a15ª ediçãodo "Seminário Nacionalde
Resíduos Sólidos (SNRS)", realizado pela As-
sociação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental (ABES). O evento é promovido em formato
híbrido (online e presencial), no Museu de Minérios
do RN, em Natal, e em plataforma interativa. O ad-
vogado Wladimir Antonio Ribeiro (Manesco, Ra-
mires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de
Advogados) palestrou no 1º painel do dia 16/11, com
o tema "Instrumentos de Sustentabilidade Eco-
nômica". (Clique aqui)

Melina Fachin (Fachin Advogados Associados) e a
juíza federalTani Wurster serãopalestrantes damesa
temática "Julgamento com perspectiva de gênero",
promovida pela OAB/PR. O evento será no próximo
dia 21/11, às 18h30, em formato híbrido.

Tiago de Lima Almeida, sócio de Celso Cordeiro &
Marco Aurélio de Carvalho Advogados e Presidente
daComissãoNotarialedeRegistrosPúblicosdo Con-
selho Federal da OAB, foi nomeado pela Ministra
Rosa Weber para integrar um Grupo de Trabalho no
CNJ com o objetivo de apresentar propostas para o
enfrentamento da litigância predatória associativa.
(Clique aqui)

O Instituto Nelson Wilians (INW), mantido pelo es-
critórioNelson WiliansAdvogados, concederá apor-
te financeiro de até R$ 25 mil para cinco projetos
sociais que transformam e impactam a realidade de
jovens e adolescentes no país, por meio do "4º Edital
INW 2023". Inscrições até 20/11. (Clique aqui)

Avelar Advogados divulgou a 41ª edição do "ODP
News" sobre "Direito Penal | Impactonos Negócios".
(Clique aqui)

Dotti Advogados atingiu o primeiro lugar nacional
no anuário "Análise Advocacia 500" na categoria
abrangente das bancas de Direito Penal. Alexandre
Knopfholz e Gustavo Scandelari, coordenadores do
Núcleo de Direito Criminal, também figuram, res-
pectivamente, em primeiro e segundo lugares na ca-
tegoria nacional da especialidade Penal e dividem a
3ª posição entre os advogadosmais admirados do Pa-
raná. Também em 3º lugar dentre os mais admirados
do Estado está Franscisco Zardo, coordenador do
Núcleo de Direito Administrativo, que obteve ainda
a 4ª colocação no setor econômico de materiais de
construção. Rogéria Dotti, coordenadora do Núcleo
de Direito Civil e Processo Civil, obteve três men-
ções no ranking. Está na 3ª posição na especialidade
cível, na 5ª no setor econômico de materiais de cons-
trução e na 4ª posição entre os profissionais mais ad-
mirados do Paraná. Julio Brotto, coordenador dos
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Núcleos de Direito Administrativo e de Direito Civil,
figura em 5º lugar no ranking abrangente do Estado e
em 4º naespecialidade cível.A banca também se des-
tacou nacionalmente nas especialidades cível (3º
mais admirado), compliance (4º) e ambiental (5º). A
banca conquistou ainda o primeiro lugar no Paraná
nacategoria abrangente. Por setoreconômico, em ní-
vel nacional, figura na quarta posição nas categorias
Material de Construção e Papel e Celulose e em quin-
to lugar nas categorias Bancos e Alimentos, Bebidas
e Fumo.

Arbitragem

O PL 3.293/21, que altera a lei da arbitragem, será
debatido hoje no evento híbrido "Desafios da
arbitragem", às 10h, no IAB. O evento será trans-
mitido pelo canal TVIAB no YouTube. Inscreva-se!
(Clique aqui)

Direito Notarial

AD NOTARE - Academia Nacional de Direito No-
tarial e Registral promove amanhã, das 8h30 às
17h30, em SP, o "I Seminário de Direito Notarial e
Registral", na modalidade presencial. Ins-
creva-se!(Clique aqui)

Direito do Entretenimento

OAB/SP realiza amanhã, a partir das 9h30, um sim-
pósio sobre "Direito do Entretenimento", com trans-
missão da WebTV da Secional no YouTube. (Clique
aqui)

Demandas familiares

AASP promove, de 28 a 30/11, às 19h, o curso online
"Perspectivas de gênero: aspectos práticos em de-
mandas familiares". Concorra a uma vaga-cortesia.
(Clique aqui)

Premiação

Ao conquistar duas premiações distintas no mesmo
dia, o Kronoos, plataforma SaaS para compliance,
consolida-se como uma das principais fornecedoras
de tecnologia para o segmento jurídico do Brasil.
(Clique aqui)

Encontro

Preâmbulo Tech realiza hoje, às 11h, em seu es-
critório, um café da manhã em que promoverá um en-
contro com os participantes da edição do "Vem Ser
Ágil" para discutir temas como tecnologia, inovação
e gestão. A empresa está entre as apoiadoras do "2º
Encontro Presencial do Vem Ser Ágil".

Digitalização

AASP estará na próxima semana, entre os dias 21 e
23/11, em Jaú com a unidade móvel do "Projeto Di-
gitalização", estacionada na av. Rodolpho Magnani,
das 10 às 17h.

Viva

Sorteio deobra: A ganhadora daobra"Teorias doDi-
reito Administrativo Global e Standards: Desafios à
Estatalidade do Direito" (Almedina - 208p.), de au-
toria de Otavio Venturini, é Adriana Rodrigues da
Silva, de João Pessoa/PB. (Clique aqui)

Bom fim de semana!

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-
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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/Central

GO/Itapaci

PR/Palotina

RS/Alpestre

SP/Paulo de Faria

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA "Pelosi To Leave Lea-
dership Post After 2 Decades"

The Washington Post - EUA "Pelosi ends two de-
cades in leadership"

Le Monde - França "En France, l'emprise croissante
du crime organisé"

Corriere Della Sera - Itália "Manovra, si tratta su 30
miliardi"

Le Figaro - França "Bus, trains, métro: la grande las-
situde des Français"

Clarín - Argentina "Cristina habló como candidata y
acusó a la Justicia de golpista"

El País - Espanha "El Supremo se dispone a resolver
por la vía rápida sobre la 'ley del sí es sí'"

Público - Portugal "Falhas de segurança com 'riscos
muito elevados' detectadas no SIRESP"

Die Welt - Alemanha "Kritik an Finanzierung von
Bürgertests"

The Guardian - Inglaterra "From bad to worse"

O Estado de S. Paulo - São Paulo "Economistas cri-
ticam PEC; 'Se a Bolsa cair, paciência', afirma Lula"

Folha de S.Paulo - São Paulo "Lula tensiona mer-
cado, Mantega sai, e PT revê PEC"

O Globo - Rio de Janeiro "Com gastos de mais R$
200 bi, país deve ter 4 anos de déficit nas contas"

EstadodeMinas Gerais - Minas Gerais "Máscaras de
volta a BH"

Correio Braziliense - Brasília "Lula recebe dura crí-
tica ao insistir em atacar rigor fiscal"

Zero Hora - Porto Alegre "Embates econômicos na
transição provocam renúncia e alerta de aliados"

Jornal do Commercio - Pernambuco "Reações con-
tra a licença para gastar"

Atualizado em: 18/11/2022 17:52
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