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DECISÃO

VOCÊ SABIA?

Ausência de bens e dissolução irregular da empresa não autoriza
desconsideração da personalidade jurídica.
Sem a existência de indícios de esvaziamento intencional do
patrimônio societário em detrimento da satisfação dos credores ou
outros abusos, a simples dissolução irregular da sociedade
empresarial não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.
A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Veja
mais
detalhes
em:
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_not
icia=111577

São Paulo ganha nova carteira de identidade
O governador Geraldo Alckmin apresenta a nova cédula de identidade
digitalizada, produzida a partir de coleta biométrica (eletrônica) de
dados e com nove itens de segurança que dificultam fraudes,
reduzindo significativamente a possibilidade de falsificações. O novo
processo vai acelerar a emissão do documento, além de permitir a
criação de um banco de dados que vai colaborar no esclarecimento de
crimes. Informe-se!
http://www.ssp.sp.gov.br/noticia/lenoticia.aspx?id=33409
Vinte lotes de suplementos para atletas são retirados do mercado
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), junto com o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), avaliou 25 marcas de
Suplementos Proteicos para Atletas, diante de denúncias de
irregularidades na quantidade de carboidrato e proteína declaradas
na rotulagem. A composição real dos produtos é diferente daquela
informada na rotulagem, o que caracteriza fraude contra o
consumidor e prática desleal de comércio. Fique de Olho!
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/02/anvisa-proibe-20-lotes-desuplementos-para-atletas
Contratos de cédula de crédito rural podem ter capitalização
mensal de juros
A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabe a
contratação da capitalização mensal de juros na cédula de crédito
rural. O BC e a FEBRABAN se manifestaram no sentido de que a
capitalização pode ser contratada em qualquer período. Já o
Ministério Público Federal foi contra a contratação da capitalização.
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI196273,11049Contratos+de+cedula+de+credito+rural+podem+ter+capitalizacao+m
ensal
PROJETOS DE LEI
Venda de produtos fabricados com material reciclado pode ficar
livre de Cofins e PIS/Pasep
A senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) apresentou um projeto
para isentar da Cofins e do PIS/Pasep a venda de artigos que usem no
processo de produção pelo menos 70% de reaproveitamento de
resíduos sólidos. O PLS 53/2014 aguarda recebimento de emendas
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (CMA). Ao justificar o projeto, a senadora
argumenta que as autoridades enfrentam o desafio de dar um
destino ambientalmente apropriado ao lixo, o que aumenta a
importância da reciclagem. “É a melhor opção para gerenciar os
resíduos sólidos. No entanto, a carga tributária é um entrave para
que o setor se desenvolva da forma mais eficiente”. Acompanhe!
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/02/28/vendade-produtos-fabricados-com-material-reciclado-pode-ficar-livre-decofins-e-pis-pasep

ATIVIDADES BINI ADVOGADOS
Sessão Histórica no STJD do Futebol
No último dia 11 de fevereiro a advogada e sócia do BINI Advogados,
Fernanda Bazanelli Bini participou de sessão histórica defendendo um
caso de Dopagem pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça
Desportiva do Futebol (STJD) no Rio de Janeiro. A Sessão foi
considerada histórica, pois foi a primeira Sessão em Tribunais
desportivos no País que teve a presença da ABCD - Autoridade
Brasileira de Controle de Dopagem, que, desde novembro de 2013
tem a obrigação de acompanhar todos os casos de dopagem no país,
especialmente por força das necessidades normativas dos
megaeventos. A sessão correu normalmente e algumas dúvidas
surgiram por falta de regulamentação específica quanto à participação
da Entidade que foram colocadas e por certo servirão de parâmetro
para os demais Tribunais Desportivos do País!
http://www.cbf.com.br/STJD/Publica%C3%A7%C3%B5es/Resultados%
20de%20Julgamentos/2014/02/11/Resultado%2011.02.2014%20&sla
s%202%C2%AA%20CD
OAB Promove campanha contra a violência no Futebol
No dia 20 de fevereiro foi lançada na OAB-SP uma campanha nacional
contra a violência no Futebol. O slogan da iniciativa é “O Futebol pede
paz, torça contra a violência nos estádios”. O workshop que durou o
dia todo teve a participação de diversas entidades e autoridades,
dentre elas, a própria OAB, secretaria de segurança pública, polícia
militar, bombeiros, delegados, magistrados, promotores, presidente
do STJD do Futebol, representantes do Ministério da Justiça, atletas,
etc tudo para que os participantes pudessem ter uma visão geral e de
todas as vertentes envolvidas nos espetáculos desportivos. O evento
foi um sucesso e não pode deixar de ser acompanhado pela advogada
Fernanda Bazanelli Bini, especialista em direito desportivo que,
inclusive subiu à mesa de um dos painéis para representar a Comissão
de Direito Desportivo da OAB-SP na qual atua como Secretária GeralAdjunta.
Mais
detalhes
em:
http://www.oabsp.org.br/noticias/2014/02/10/oab-sp-lancacampanha-contra-a-violencia-nos-estadios-e-promove-workshop/

Obrigado por nos prestigiar e nos colocamos à
disposição para dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões.
ATÉ A PRÓXIMA!
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