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Sorteio

A obra "Curso de Direito Tributário" (Saraiva – 9ª edição - 493p.), de autoria da ministra do STJ Regina
Helena Costa, ensina os fundamentos do Direito Tributário, sem abrir mão de uma visão crítica,
apontando novas tendências e conceitos dessa área. O exemplar é presente da editora. (Clique aqui)

Migalhíssimas

Andre Oliveira, sócio Tributário do escritório Castro Barros Advogados, será um dos
organizadores e coordenará painel sobre a "Implementação do BEPS no Brasil", no "IV Congresso
Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro", realizado pela ABDF, entre os dias 27 e 29/3.
(Clique aqui)

Marcelo Guedes Nunes, do escritório Guedes Nunes, Oliveira e Roquim Sociedade de
Advogados, apresenta, dia 1º/4, em SP, a palestra "Jurimetria e estratégia no direito". (Clique aqui)

Ontem, em SP, a advogada Carolina Smirnovas (Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques
Sociedade de Advogados) foi uma das palestrantes do evento "Arbitragem: como (não) amar?",
realizado em comemoração aos dois anos da Inovarb Amcham, Iniciativa de Novos Arbitralistas da
Amcham-Brasil.

Renata Oliveira, sócia de Reestruturação do Machado Meyer Advogados, moderou ontem debate
sobre bens de capital essenciais para processo de recuperação judicial, em SP.

As equipes Trabalhista e Tributária do escritório Mundie e Advogados realizaram, dia 19/3, um café
temático sobre "Participação nos Lucros ou Resultados", com a participação dos sócios Antenori
Trevisan Neto, Nadia Demoliner Lacerda e Andrea Salviatti, associada Erika Scudeler Paulino
e convidada Fernanda Della Rosa.

Com anfiteatro lotado, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo promoveu, no último
dia 19, a tradicional aula magna da Instituição com a advogada Patrícia Peck Pinheiro, da banca
Pires & Gonçalves - Advogados Associados. Voltado para alunos dos 1º e 2º anos, o evento teve
como tema "Direito Digital – Tendências e Desafios em Inteligência Artificial e Proteção de Dados".
Por envolver um assunto recente no Brasil e com pouca literatura nacional, a palestra prendeu a
atenção dos presentes, gerou grande interação e questionamentos.

Vice-presidente da FICPI, o sócio do escritório Dannemann Siemsen, Ivan Ahlert, participou da
mesa redonda da APEC IPEG como palestrante nos painéis "Panorama das discussões internacionais
sobre direito substantivo de patentes" e "Como funciona o período de patentes na perspectiva de
inventores, PMEs". O Fórum de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC) é o principal fórum
para promover o crescimento, cooperação técnica e econômica, facilitação e liberalização do comércio
e investimento na região da Ásia-Pacífico. As questões de PI, são discutidas no IP Experts Group
(IPEG). O Fórum foi realizado em Santiago/Chile, dia 26/2.

Stocche Forbes Advogados recebeu recentemente do IJGlobal Awards 2018 o prêmio "Latin
American Power Deal of the Year". A operação premiada foi o Projeto Porto de Sergipe 1, no qual a
banca representou a CELSE - Centrais Elétricas de Sergipe S.A.

Direito Imobiliário

Estão abertas as inscrições para o "Curso Prático de Direito Imobiliário para Advogados", promovido pela
Intelecto Soluções Inteligentes. Inscreva-se! (Clique aqui)

Direito do Trabalho e Processo do Trabalho

Preparado pela AASP, acontece em SP, dias 28 e 29/3, o "3º Simpósio Internacional de Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho". Inscreva-se! (Clique aqui)

Cursos

No dia 29/3, em SP, a Sodepe Brasil promove os cursos "Holding Imobiliária - Gestão e Proteção
Patrimonial na Administração de Imóveis" (clique aqui); e "SCP – Sociedade em Conta de Participação"
(clique aqui). Concorra a vagas-cortesia.

Assédio moral

O curso online "Assédio Moral no Trabalho", realizado pela CEO Treinamentos, está com inscrições
abertas. O curso aborda a questão do assédio moral da prevenção até o do tratamento buscando a melhor
solução. (Clique aqui)
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