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COP ou Copa? - Migalhas 
A COP27 (que discute mudanças climáticas) acaba
de finalizar em Sharm El-Sheikh (Egito) e a COP15
(que discutirá conservação global da biodiversidade)
está prestes a iniciar em Montreal (Canadá) e acon-
tecerá no período compreendido entre 5 e 17 de de-
zembro de 2022.

Torço para queo trocadilho infame,queconstituio tí-
tulo do presente artigo, tenha alguma utilidade para
chamar a atenção do tema, que, enfrentará a con-
corrência deslealcom o evento em andamento no Ca-
tar, estrelado por Richarlison, Messi e companhia.

Os recursos biológicos do planeta são fundamentais
para a humanidade, assim é necessário que ambos es-
tejam em equilíbrio e que o ser humano se cons-
cientize que não há como separá-lo do meio
ambiente, uma vez que ele é resultado deste meio1.
Na contramão desta premissa, os índices de extinção
deespécies eaameaça aos ecossistemas causadas pe-
lo ser humano atingiram níveis alarmantes nos úl-
timos anos.

Por iniciativa do Programa das NaçõesUnidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), foi criado um grupo de
trabalho (Comitê Intergovernamental de Ne-
gociação)2 para estudar a elaboração de um tratado
internacional focando na conservação da
diversidade biológica, que veio a se consolidar na
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)3.
No mesmo momento (RIO92), nasceu também a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mu-
dança do Clima4 e a Convenção das Nações Unidas
de Combate à Desertificação5.

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)
entrou em vigor em dezembro de 1993 e conta hoje
com mais de 160 (cento e sessenta) países membros.
Após quase 20 (vinte) anos de existência, continua
sendo o principal e mais importante tratado que dis-
cute os temas relacionados à biodiversidade global.
Entre os seus principais objetivos, a Convenção de-
finiu que os países devem buscar:

a) conservação da diversidade biológica;

b) utilização sustentável de seus componentes;

c) repartição justa e equitativa dos benefícios de-
rivados da utilização dos recursos genéticos, me-
diante, inclusive, o acesso adequado aos recursos
genéticos e a transferência adequada de tecnologias
pertinentes.

Em seu art. 23, a CDB definiu que as Partes deveriam
se reunir, periodicamente, através de sessões or-
dinárias e extraordinárias e que, por ocasião destes
encontros, deveriam estabelecer a forma e a pe-
riodicidade da comunicação das Informações a se-
rem apresentadas, exame de informações, bem como
os relatórios apresentados por qualquer órgão sub-
sidiário, pareceres científicos, técnicos e
tecnológicos apresentados pelo Órgão Subsidiário
de Assessoramento Científico, Técnico e Tec-
nológico (SBSTTA), adoção de protocolos, exame e
adoção de emendas e anexos, estabelecer os órgãos
subsidiários, especialmente de consultoria científica
e técnica, considerados necessários à implementação
da Convenção, entre outras incumbências previstas
no mesmo dispositivo.

Até agora foram realizados 14 (catorze) encontros
das partes (COPs)6 sendo que a COP15 já teve uma
parte de seu encontro realizada em Kunning (China)
e a segunda parte ocorrerá em Montreal (Canadá) no
período compreendido entre 05 a 17 de dezembro de
2022.

Neste mesmo período e local, também acontecerá o
Encontro das Partes relacionado aos tratados su-
plementares decorrentes da CDB. São eles, a
COP-MOP 10, referente ao Protocolo de Cartagena
sobre Biosegurança e a COP-MOP 04 referente ao
Protocolo de Nagoia sobre Acesso e Repartição de
Benefícios.

A COP15 possui como elemento principal em sua
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agenda adiscussão dapropostado "Marco Global pa-
ra a Biodiversidade Pós-2020", um compêndio de 22
(vinte e duas) metas globais a serem alcançadas até o
ano de 2030 e 04 (quatro) metas de longo prazo para
2050, relacionadas a "Visão 2050 para a Bio-
diversidade"

Resumidamente, as 4 metas de longo prazo fun-
cionam como grandes premissas, para que os países
consigam atingir a grande Visão 2050 que é "Viver
em harmonia com a natureza". Já as 22 metas
(Pós-2020) funcionam como um grande guia ope-
racional, com os caminhos e objetivos que norteiam
os países,napresente década,aadotarem medidas ur-
gentes para estancar e reverter a perda global da bio-
diversidade.

As metas 1 a 8 estão voltadas, de forma geral, a ações
relacionadas à redução de ameaças à biodiversidade,
dispondo sobre:

1) uso integrado e inclusivo da terra e mar, res-
peitando o direito dos povos indígenas e co-
munidades tradicionais;

2) extensão e metas de restauração;

3) metas envolvendo áreas de conservação;

4) ações urgentes de gestão sustentável para a re-
cuperação e conservação das espécies;

5) medidas envolvendo a exploração de espécies sil-
vestres;

6) controle sobre espécies exóticas invasoras;

7) redução de poluentes;

8) interface entre biodiversidade e mudanças cli-
máticas.

As metas 9 a 13 buscam discutir a relação entre as ne-
cessidades das pessoas envolvidas com uso sus-

tentável e da repartição de benefícios, dispondo
sobre:

9) uso sustentável de espécies exóticas, beneficiando
as pessoas, notadamente aquelas mais vulneráveis;

10) uso sustentável das terras;

11) contribuições por serviços ecossistêmicos;

12) aumento das áreas verdes em áreas urbanas;

13) ações que resultem em aumento da repartição de
benefícios.

As metas 14 a 22 estabelecem ferramentas e soluções
para implementação e integração, dispondo sobre:

14) integração da biodiversidade com foco nas ações
governamentais;

15) práticas sustentáveis de empresas e instituições
financeiras;

16) estímulo ao consumo sustentável;

17) danos e efeitos adversos da relação entre bio-
tecnologia e biodiversidade;

18) eliminação de subsídios prejudiciais a bio-
diversidade;

19) recursos financeiros e estímulo ao acesso e
transferência de tecnologia;

20) acessibilidade de dados e informações, com res-
peito ao livre arbítrio dos povos indígenas e povos e
comunidades tradicionais;

21) representações respeitando a igualdade de gê-
nero e

22) que mulheres e meninas tenham igualdade de
oportunidades e capacidade de contribuir para os três
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objetivos da Convenção.

Além dadiscussão sobre o "Marco Global para aBio-
diversidade Pós-2020", as delegações que re-
presentam os países debaterão, no mesmo período,
questões bastante controversas e complexas, como
Informações de Sequências Genéticas Digitais (DSI,
em inglês) e Mecanismo Multilateral de Repartição
de Benefícios.

Os países signatários da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB) e do Protocolo de Na-
goia possuem ampla soberania para definirem seu
sistema local de acesso e repartição de benefícios
(ABS, no inglês). Baseados neste princípio, existem
diversas legislações que definem critérios diversos
sobre ABS. No Brasil, por exemplo, há um sistema
eletrônico de cadastros (SISGen) que permite ao
usuário cumprir com os requisitos de acesso e o ra-
cional de repartição de benefícios varia de 0,75% a
1% da receita líquida de fabricados contendo bio-
diversidade brasileira.

A questão torna-se mais complexa na relação de
ABS entre países e, em razão disso é que os membros
da CDB criaram um tratado específico para o tema, o
Protocolo de Nagoia (NP, no inglês), a fim de que pu-
dessem ter um fórum específico de discussão sobre
mecanismos e critérios de acesso e repartição de be-
nefícios.

No âmbito do NP há um mecanismo que estimula a
transparência entre países usuários e provedores, de-
nominadoABSClearing-House, em queas partes ob-
tém informações mais precisas sobre os regimes
locais de ABS.

Mas o mundo avançou e o sistema elaborado pelas
partes, previsto no ABS Clearing-House, parece não
alcançar soluções mais concretas quando se trata de
utilização de Informações de Sequências Genéticas
Digitais (DSI)7, que contenham patrimônio genético
de determinado país provedor. Há uma série de ques-
tões que devem ser enfrentadas, mas que possuem

dois grandes objetivos:

a) que o acesso aos bancos de dados digitais seja livre
(para não atravancar a ciência) e

b) que os provedores tenham a sua justa con-
trapartida, através do pagamento de repartição de be-
nefícios.

Por intermédio da COP15, as Partes discutirão so-
luções para a repartição de benefícios via DSI e uma
que parece ser razoável é o desenvolvimento de um
"Mecanismo Multilateral de Repartição de Be-
nefícios". Um grupo de cientistas membros do DSI
Scientific Network se uniu para debater a questão e o
resultado foi a publicação de um excelente artigo em
coautoria, denominado "Multilateral be-
nefit-sharing from digital sequence information will
support both science and biodiversity con-
servation"8, que define as bases de um possível me-
canismo multilateral de repartição de benefícios,
onde propuseram uma estrutura em que o acesso a
DSI é desvinculado da repartição de benefícios de
DSI, equenãohaja limite deacessoàDSI, com acria-
ção de um fundo com diversas fontes de fi-
nanciamento (inclusive royalties por depósitos de
patentes) que será revertido aos provedores de
recursos genéticos.

Seja em razão da relevância do "Marco Global da
Biodiversidade Pós-2020" ou dos demais temas que
também serão debatidos em Montreal (como DSI ou
Mecanismo Multilateral de Repartição de Be-
nefícios) a COP15 pode representar um divisor de
águas para a conservação da biodiversidade global,
com reflexo direto para o Brasil, que possui biomas
riquíssimos (e, infelizmente, ameaçados). O equi-
líbrio entre a manutenção do consumo e a pre-
servação do meio ambiente é necessário e possível,
mas representa um enorme desafio. No entanto, não
há outro caminho, a fim de assegurar um planeta vivo
para as presentes e futuras gerações.
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1 "Diversidade biológica - ou biodiversidade - é o
termo dadoàvariedade devida naTerra eaos padrões
naturais que ela forma. A biodiversidade que vemos
hoje é fruto de bilhões de anos de evolução, moldada
por processos naturais e, cada vez mais, pela in-
fluência do homem. Ela forma a teia da vida da qual
somos parte integrante e da qual dependemos to-
talmente. Esta diversidade é muitas vezes com-
preendida em termos da grande variedade de plantas,
animais e microorganismos. Até agora, cerca de 1,75
milhão de espécies foram identificadas, prin-
cipalmente pequenas criaturas, como insetos. Os
cientistas calculam que existem na verdade cerca de
13 milhões de espécies, embora as estimativas va-
riem de três a 100 milhões.". ht-
tps://www.cbd.int/conv ention/guide/

2 Trabalho finalizado em 22 de maio de 1992 por
meio da Conferência de Nairóbi para a Adoção do
Texto Acordado da Convenção sobre Diversidade
Biológica.

3 Lei interna através do Decreto 2.519/98.

4 Lei interna através do Decreto 2.652/98.

5 Lei interna através do Decreto 2.741/98.

6 Fifteenth meeting of the Conference of the Parties
to the CBD Kunming, China (11-15 October 2021)
and Montreal, Canada (5-17 December 2022); Se-
cond extraordinary meeting of the Conference of the

Parties to the CBD Montreal (Online) 16-19 No-
vember 2020 and 25-27 November 2020 (resumed
session); Fourteenth meeting of the Conference of
the Parties to the CBD Sharm El-Sheikh, Egypt
17-29 November 2018; Thirteenth meeting of the
Conference of the Parties to the CBD Cancun, Me-
xico 4-17 December 2016; Twelfth meeting of the
Conference of the Parties to the CBD Pyeongchang,
Republic of Korea 6 - 17 October 2014; Eleventh
meeting of the Conference of the Parties to the CBD
Hyderabad, India 8 - 19 October 2012; Tenth mee-
ting of the Conference of the Parties to the CBD Na-
goya, Japan 18 - 29 October 2010; Ninth meeting of
the Conference of the Parties to the CBD Bonn, Ger-
many 19 - 30 May 2008; Eighth Meeting of the
Conference of the Parties to the CBD Curitiba,Brazil
20 - 31 March 2006; Seventh Meeting of the Con-
ferenceof the Parties to the CBD Kuala Lumpur, Ma-
laysia 9 - 20 February 2004; Sixth Meeting of the
Conferenceof the Parties to the CBD the Hague,Net-
herlands 7 - 19 April 2002; Fifth Meeting of the
Conference of the Parties to the CBD Nairobi, Kenya
15 - 26 May 2000;First Extraordinary Meeting of the
Conference of the Parties to the CBD Cartagena, Co-
lombia & Montreal, Canada 22 - 23 February 1999 &
24 - 28 January 2000; Fourth Meeting of the Con-
ference of the Parties to the CBD Bratislava, Slo-
vakia 4 - 15 May 1998; Third Meeting of the
Conference of the Parties to the CBD Buenos Aires,
Argentina 4 - 15 November 1996;SecondMeeting of
the Conference of the Parties to the CBD Jakarta, In-
donesia 6 - 17 November 1995 First Meeting of the
Conference of the Parties to the CBD Nassau, Ba-
hamas 28 November - 9 December 1994.

7 "Informação de sequência genética digital", ou DSI
(por sua sigla em inglês), é um termo que se originou
no Grupo de Trabalho de Especialistas Ad Hoc (AH-
TEG)daCDB ecujo escoponãofoidefinido, masque
para muitos inclui DNA, RNA, e sequências de ami-
noácidos/proteínas em suas várias formas, assim co-
mo informação epigenética e de caracterização dos
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recursos genéticos" - https://www.synbiogovernanc
e .org/wp-content/uploads/2018/06/ETC_DigitalS
eq uen-
ceInformationPortuguese_2F-REDUCED.pdf

8 Scholz, A.H., Freitag, J., Lyal, C.H.C. et al. Mul-
tilateral benefit-sharing from digital sequence in-
formation will support both science and biodiversity
conservation. Nat Commun 13, 1086 (2022). https://
d oi.org/10.1038/s41467-022-28594-0 - Amber Har-
tman Scholz, Jens Freitag, Christopher H. C. Lyal,
Rodrigo Sara, Martha Lucia Cepeda, Ibon Cancio,
Scarlett Sett, Andrew Lee Hufton, Yemisrach Abe-
baw, Kailash Bansal, Halima Benbouza, Hamadi Id-
di Boga, Sylvain Brisse, Michael W. Bruford,
Hayley Clissold, Guy Cochrane, Jonathan A. Cod-
dington, Anne-Caroline Deletoille, Felipe
García-Cardona, Michelle Hamer, Raquel Hur-
tado-Ortiz, Douglas W. Miano, David Nicholson,

Guilherme Oliveira, Carlos Ospina Bravo, Fabian
Rohden, Ole Seberg, Gernot Segelbacher, Yogesh
Shouche, Alejandra Sierra, Ilene Karsch-Mizrachi,
Jessica da Silva, Desiree M. Hautea, Manuela da Sil-
va, Mutsuaki Suzuki, Kassahun Tesfaye, Christian
Keambou Tiambo, Krystal A. Tolley, Rajeev Var-
shney, María Mercedes Zambrano&Jörg Overmann

Luiz Ricardo Marinello

Mestre em Direito pela PUC/SP; Professor na INS-
PER em Contratos de PI; Professor em Es-
pecialização de PI na ESA/SP; Coordenador de
Comitê na ABPI; Diretor da ASPI; sócio de Ma-
rinello Advogados;
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MIGALHAS nº 5.490 
Sexta-Feira, 2 de dezembro de 2022 - Migalhas nº
5.490.

Fechamento às 08h46.

Registro

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

Gueller e Vidutto - Sociedade de Advogados

(Clique aqui)

"As leis devem ser lidas e conhecidas."

Machado de Assis

Desconsideração da personalidade jurídica - En-
tenda!

O projeto de lei aprovado no Congresso que trata da
desconsideração da personalidade jurídica tem até o
dia 13 para ser sancionado. O texto, em suma, dis-
ciplina como será feita a cobrança direcionada a só-
cios por dívidas de empresa, uniformiza a aplicação
do instituto, garante a ampla defesa e evita a res-
ponsabilização de sócios que não cometeram ilícitos,
garantindo mais segurança jurídica. Entenda as al-
terações e veja análise de advogados especialistas
sobre a iminente norma: clique aqui.

Agora vai!

Na noite de ontem, a presidente do STF, ministra Ro-
sa Weber, liberou para julgamento as ações que dis-
cutem a constitucionalidade do famigerado
orçamento secreto. Agora cabe à ministra, que é a re-
latora dos processos, marcar a data para apreciação
dos casos no plenário. A expectativa é que o caso en-
tre em pauta no dia 7. (Clique aqui)

Revisão da vida toda é constitucional

Em plenário físico, o STF decidiu ontem a favor dos
aposentados na revisão da vida toda. Foi fixada a se-
guinte tese: "O segurado que implementou as con-
dições para o benefício previdenciário após a
vigência da lei de9.876/99eantes davigência das no-
vas regras constitucionais introduzidas pela EC
103/19 tem o direito de optar pela regra definitiva ca-
so esta seja mais favorável". (Clique aqui)

Audiência - Juiz e advogado

Foi para sanção PL que põe advogado e juiz no mes-
mo plano em audiência. (Clique aqui)

Audiência - Juiz e promotor

No último dia 23, o STF validou dispositivos do es-
tatuto do MP e da lei orgânica nacional do MP que ga-
rantem ao promotor a prerrogativa de sentar-se ao
lado do juiz. (Clique aqui)

ANPP

Ministro Barroso homologou Acordo de Não Per-
secução Penal firmado entre a PGR e o deputado Fe-
deral Silas Câmara. O parlamentar é réu em ação
penal no STF por rachadinha. No acordo, o par-
lamentar se comprometeu a pagar multa de R$ 242
mil em até 30 dias. (Clique aqui)

O caso

Sobre o caso narrado na nota anterior, a prescrição da
pretensão punitiva se dá hoje. No último dia 10, pe-
dido de vista do ministro André Mendonça sus-
pendeu julgamento de Silas Câmara por rachadinhas
quandoo placar tinha cinco votos para condenar o de-
putado. Na ocasião, Barroso alertou que a prescrição
da pretensão punitiva aconteceria em poucos dias, o
que gerou debate entre os ministros. "É lamentável
que a Justiça assim proceda", disse Fachin. "O pe-
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dido de vista está feito", encerrou Mendonça. Depois
da vista, três ministros anteciparam seus votos. Re-
lembre. (Clique aqui)

Omissão legislativa

Conselheiro Federal da OAB, Daniel Blume Pereira
de Almeida traz para discussão importante tema: a
responsabilidade civil do Estado por omissão le-
gislativa. (Clique aqui)

Minuto Migalhas

Hoje tem jogo, mas ainda dá tempo de ir para o bar
atualizado sobre o que rolou esta semana. Tem pix do
bom velhinho, revisão da vida toda, orçamento se-
creto e mais. Não deixe de assistir. (Clique aqui)

ICMS - Telefonia

O STF modulou os efeitos da decisão que admitiu a
incidência do ICMS sobre a assinatura básica mensal
de telefonia, independentemente da franquia de mi-
nutos concedida ou não ao usuário. Por maioria, o co-
legiado fixou que a cobrança passa a valer apenas a
partir de21/10/2016, data depublicação daata do jul-
gamentoem queaquestão foidecidida. (Clique aqui)

Medida excepcional

TST valida depoimentos por videoconferência du-
rante a pandemia. Para a 3ª turma, a medida ex-
cepcional não caracteriza cerceamento de defesa.
(Clique aqui)

Justiça gratuita

Bancária que não comprovou insuficiência de re-
cursos pagará honorários. Decisão é da 5ª turma do
TST. (Clique aqui)

Jovem advocacia

Termina hoje, em Salvador/BA, o "XIX Encontro

Nacional da Jovem Advocacia". O evento, que está
lotado, debate temas do Direito em torno de 77 pai-
néis temáticos e conta também com palestras, ofi-
cinas, workshops, talk shows e UFC's jurídicos.
(Clique aqui)

Novo Apoiador

Fundado em 2001, na capital paulista, Gueller e Vi-
dutto - Sociedade de Advogados surgiu da união de
experiências de décadas de atuação na área Pre-
videnciária e profundo conhecimento nas diversas
áreas do Direito. A equipe de advogados conta com a
colaboração de consultores especializados e as-
sessores externos aptos para dar o suporte funcional e
logístico necessário a todos os trabalhos de-
senvolvidos pelo escritório. Clique aqui e conheça o
novo Apoiador do Migalhas.

Liberdade de imprensa

TJ/SP manteve decisão que julgou improcedente
ação indenizatória movida pelo empresário bol-
sonarista Otávio Fakhoury em face da revista Crusoé
e dois jornalistas. Colegiado entendeu que a re-
portagem se limitou a narrar os fatos investigados.
Escritório Lourival J. Santos Advogados | L+ Spee-
ch/Press patrocina o caso. (Clique aqui)

Uso de imagem

Academia indenizará aluno por uso de imagem sem
autorização.O escritórioFláviaThaís De GenaroSo-
ciedade Individual de Advocacia atuou no caso. (Cli-
que aqui)

Saúde bucal

Paciente que realizou implante dentário, mas obteve
problemas ao utilizar sua prótese, será ressarcida pe-
lovalor do tratamentoe indenizada por danos morais.
O escritório Tadim Neves Advocacia atua na causa.
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(Clique aqui)

Execução fiscal

Com reconhecimento da prescrição intercorrente pe-
la própria Fazenda Nacional, a juíza Federal Adriana
Barreto de Carvalho Rizzotto, da 12ª vara Federal de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, julgou extinta
execução fiscal movida em face de empresa por dé-
bito no valor de R$ 62,2 mil. O escritório Benvindo
Advogados Associados atua no caso. (Clique aqui)

Concurso - Investigação social

TJ/RJ anulou ato administrativo que excluiu can-
didato na fase de investigação social de concurso da
Polícia Civil do RJ. Colegiado concluiu que as con-
dutas do autor nas quais a banca examinadora se fun-
damentou não se mostram capazes de desaboná-lo,
tampouco são suficientes para lhe atribuir a condição
de inapto para exercício da função. Escritório João
Bosco Filho Advogados atua no caso. (Processo:
0319 279-61.2018.8.19.0001)

Semanário migalheiro

Confira as matérias mais lidas desta semana em Mi-
galhas:

STF decide a favor dos aposentados na revisão da vi-
da toda; veja tese. (Clique aqui)

Juíza é suspensa por aparecer seminua em audiência
online. (Clique aqui)

STJ anula buscaeapreensão debebê durante parto eo
devolve à mãe. (Clique aqui)

PL que limita desconsideração da personalidade ju-
rídica vai à sanção. (Clique aqui)

CNJ decide abrir PAD contra juíza acusada de as-
sédio moral. (Clique aqui)

CNJ abre PAD contra juiz que teria favorecido co-
nhecido em decisão. (Clique aqui)

Advogado que recebeu Pix errado da Globo terá de
devolver R$ 318 mil. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Colunas

Criptogalhas

Países asiáticos como Coreia do Sul, Hong Kong, Ín-
dia e Singapura diferem em suas abordagens na ten-
tativa de administrar e prevenir riscos no mercado de
criptoativos. Saiba mais sobre o tema do momento
com Tatiana Revoredo. (Clique aqui)

Direito [email protected]

Existem muitos cases no curso da história do "ci-
berlaw" e, sem dúvida, as discussões sobre a perícia
envolvendo as urnas eletrônicas brasileiras, nas elei-
ções de 2022, serão lembradas sempre. Veja a análise
do advogado Coriolano Aurélio de Almeida Ca-
margo Santos. (Clique aqui)

Dinâmica Constitucional

Há muito se confundem direitos com regaliasno Bra-
sil. Para o professor Marcelo Schenk Duque, a razão
de existir uma República é a antítese de privilégios e
regalias. Contra esta noção, não há direito adquirido
que se faça forte. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas
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Migalhas de peso

- "Consciência digital e inteligência artificial", por
Adriana Garibe e Lyana Breda (LEMOS Ad-
vocacia Para Negócios). (Clique aqui)

- - "'Emprega + Mulheres': o perigo das fraudes após
o veto de Bolsonaro ao artigo da lei", por Talita Mo-
rita (Cascone Advogados Associados). (Clique
aqui)

- "Seu cartão de crédito nunca para de descontar em
cima da sua folha de pagamento?", por Yuri Clintow
Silva Machado (VR Advogados). (Clique aqui)

- "COP 27 discute importantes iniciativas, mas é ne-
cessário que o setor empresarial também adote ini-
ciativas práticas de ESG", por Isabela Ojima,
Isabella Pollari e Maurício Pellegrino (Cescon Bar-
rieu Advogados). (Clique aqui)

- "Existe um mínimo existencial?", por Matheus
Corrêa de Melo (Barreto Dolabella - Advogados).
(Clique aqui)

Expansão

Urbano Vitalino Advogados anuncia a incorporação
da banca Thomazinho, Monteiro, Bellangero & Jor-
ge Sociedade de Advogados (TMBJ). A operação re-
presenta passo estratégico de sua trajetória de
expansão e reforça sua atuação em causas complexas
do Direito Empresarial. (Clique aqui)

Parceria

Daudt, Castro e Gallotti Olinto Advogados e BVM
Advogados firmaram parceria estratégica para en-
tregar soluções completas em questões jurídicas re-
lacionadas ao comércio internacional de
mercadorias e serviços. (Clique aqui)

Informe publicitário

Encontreo veículo idealpara você no Autoline! (Cli-
que aqui)

Baú migalheiro

Há 128 anos, em 2 de dezembro de 1894, o imu-
nologista Pierre PaulEmile Roux anunciou em Paris,
na França, a descoberta da vacina contra a difteria. A
doença atinge as amígdalas, faringe, laringe, nariz,
pele e mucosas, podendo causar também problemas
respiratórios. Na época, era uma infecção prevalente
e letal, principalmente em crianças.Assim, Roux, es-
tudando as toxinas e propriedades da bactéria, con-
seguiu descobrir um soro eficaz contra a doença,
criando a primeira terapia contra a enfermidade.
(Compartilhe)

Sorteio

Oslivros"União Estável" (112 p.), "Contrato deNa-
moro" (98 p.), "Divórcio" (88 p.) e "Herança" (128
p.), da "Série Conhecimento", produzidos pela edi-
tora Blucher, é de autoria de Tânia Nigri. Um mi-
galheiro será contemplado com as obras. (Clique
aqui)

Novidades

Dia 7/12, às 19h, no Clube da Associação dos Ser-
vidores do STJ, em Brasília, acontece o lançamento
da obra "Projeto Athos" (Dialética - 116p.), de au-
toria de Guilherme Silva Figueiredo. O livro rea-
lizou um Estudo de Caso sobre a ferramenta de
Inteligência Artificial denominada Athos, no âmbito
do STJ. (Clique aqui)

A obra "O SUS e a Judicialização da Saúde", or-
ganizada pelos professores Fabio Santana, Paulo
Psanquevich e Camila Bruzzese, foi lançada em SP.
O Tomo II conta com umartigo de Fernanda Ghiuro
Valentini Fritoli, sócia do escritório Fritoli & Mo-
raes Advogados Associados, em coautoria com o
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professor Maurício Zockun. (Clique aqui)

Migalhíssimas

Dia 5/12, às 19h, Ana Tereza Basilio, vi-
ce-presidente da OAB/RJ e sócia do escritório
Basilio Advogados, recebe para live a presidente da
comissão de Direito e Economia da entidade, Taissa
Romeiro, que é chefe do Departamento de Fun-
damentos, do CCJP, da Unirio. O tema do encontro
virtual é "Direito e Economia". A transmissão será
pelo Instagram de Ana Tereza.

Advogados do escritório Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques Sociedade de Advogados,
Marcos Perez e Wladimir Antonio Ribeiro foram
palestrantes do evento "Inovações daNova Lei deLi-
citações e do Novo Marco Regulatório do Sa-
neamento Básico". O seminário aconteceu dia 25/11
e foi organizado pela EJUD-PR para magistrados,
servidores e público em geral. (Clique aqui)

Renato Dolabella (Dolabella Costa Campos Ad-
vocacia e Consultoria) foi novamente listado na pes-
quisa "Análise Advocacia" como um dos advogados
mais admirados deMG,alémdeser também indicado
como umdos mais admirados do paísnaárea de"Pro-
priedade Intelectual".

Em vídeo, Guilherme Molinari, do escritório
Battaglia & Pedrosa Advogados, explica a LGPD
aplicada à área da saúde. (Assista aqui)

Conversa Legal

No programa Conversa Legal desta semana, o pre-
sidente da Comissão Nacional de Marketing Jurídico
Alexandre Motta traz a integrante Erika Siqueira pa-
ra falar sobre o tema "Gestão e Ferramenta de Sof-
tware Jurídico". (Clique aqui)

Pós-graduação

FGV Direito SP (FGV LAW) está com inscrições

abertas para o curso depós-graduação "Propriedade
Intelectual e Direito da Inovação". (Clique aqui)

RadarConsultoria

Radar - Gestão para Advogados possui a "Ra-
darConsultoria", que realiza projetos totalmente per-
sonalizados de acordo com as necessidades de seu
escritório ou departamento jurídico. (Clique aqui)

Viva

Sorteio de obra: A ganhadora da obra "Ação res-
cisória e Querella Nullitatis", da Thomson Reuters -
Revista dos Tribunais, de autoria de Maria Lúcia
Lins Conceição e Teresa Arruda Alvim, sócias do
Arruda Alvim, Aragão, Lins & Sato Advogados, é
Flávia Silva Vieira deCarvalho, deOlinda/PE. (Cli-
que 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-
tunidade.Ei-laabaixo, atualizada diariamente: éo rol
de cidades nas quais há emergente necessidade de um
profissional, mas não há, ainda, nenhum migalheiro
cadastrado:

PB/Araçagi

PR/Santo Antônio da Platina

RN/Guamaré

SP/Guaraci
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TO/Paranã

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

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA "Biden is Willing to
talk to Putin, with conditions"

The Washington Post - EUA "Biden pushing pri-
maries shake-up"

Le Monde - França "Grandes surfaces: alerte à la
flambée des prix"

Corriere Della Sera - Itália "Armi a Kiev, sì del go-
verno"

Le Figaro - França "Coupures d'électricité: la grande
peur de janvier"

Clarín - Argentina "El enfrentamiento de Cristina
con la Corte generó un escándalo en Diputados"

El País - Espanha "Rusia advierte a Occidente del 'e-
norme' riesgo nuclear'"

Público - Portugal "Inverno vai trazer mais centenas
de milhares de refugiados ucranianos"

Die Welt - Alemanha "Bundestag stimmt Ceta zu"

The Guardian - Inglaterra "Calls for Sunak to wit-
hdraw Tory whip from Michelle Mone in Lords"

O Estado de S. Paulo - São Paulo "PEC vira moeda
para barganhas entre Congresso e novo governo"

Folha de S.Paulo - São Paulo "PIB cresce 0,4% no 3º
trimestre, mas perde ritmo"

O Globo - Rio de Janeiro "PIB desacelera e acende
alerta para estagnação"

Estado de Minas Gerais - Minas Gerais "MP in-
vestiga fraudes em carteira de motorista"

Correio Braziliense - Brasília "STF aprova revisão
que pode aumentar as aposentadorias"

Zero Hora - Porto Alegre "Na quinta alta seguida,
PIB cresce em ritmo menor e alcança 0,4%"

O Povo - Ceará "Ceará soma 577 obras federais pa-
ralisadas"

JornaldoCommercio - Pernambuco "Brasil joga ho-
je pela primeira colocação do grupo G"

Atualizado em: 2/12/2022 08:54
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