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VOCÊ SABIA?
Pessoa jurídica não tem direito a habeas corpus
A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade mantevese contra a impetração de habeas corpus por pessoa jurídica, já que
não há ofensa à liberdade corporal. Acompanhe.
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_not
icia=103793
Tarifa de conexão deve ser paga por companhias aéreas
Cabe às companhias aéreas, e não aos passageiros, o pagamento das
tarifas de conexão aeroportuária. O entendimento é da 8ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que acolheu Agravo de
Instrumento ajuizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
A Agência reverteu, assim, decisão de primeira instância obtida pelo
Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, que tornava os
passageiros responsáveis pela tarifa. Saiba mais em:
http://www.conjur.com.br/2013-set-27/cabe-companhias-aereaspagar-tarifa-conexao-aeroportuaria
Espionagem gera mudanças e urgência no Marco Civil
Após a descoberta da interceptação ao nosso sistema de
comunicação pelos EUA, governo e entidades fazem pressão para
urgência na tramitação do Marco Civil da Internet, além de propor
mudanças no marco. Uma das questões que podem ser alteradas
trata da retirada de conteúdo de sites, quando ferem Direitos
Autorais. Esses e outros detalhes você fica sabendo em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI187257,51045Espionagem+gera+mudancas+e+urgencia+no+Marco+Civil
DECISÃO
Ação de paternidade não pode ser interrompida
A ação investigatória de paternidade, uma vez iniciada, não pode ser
interrompida nem pela mãe da criança, dada a natureza indisponível
do direito em questão. Foi o que decidiu a 8ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao manter decisão que
negou a uma mãe o pedido de desistência do processo, que tramita
há três anos na comarca de Canoas. Veja detalhes em:
http://www.conjur.com.br/2013-set-26/acao-paternidade-naointerrompida-pedido-desistencia2
Aposentadoria - Companheiro homoafetivo de aposentado deve ser
incluído em benefício
O companheiro homoafetivo de um aposentado da Petrobras deve
ser incluído como dependente para fins de recebimento de
complementação de pensão, sendo ilícita a exigência de aporte
adicional. A decisão é da 9ª turma do TRT da 4ª região.De acordo
com os autos, o trabalhador ingressou na Petrobras em 1970 e se
aposentou em 1992. Em 1997, a resolução 49 da Petros alterou o
regulamento da empresa para conceder prazo para que os
participantes do Fundo incluíssem seus dependentes, sendo cobrado
o pagamento de contribuição adicional, chamada de "joia", após o

prazo. O aposentado ajuizou ação contestando a cobrança.
Acompanhe o caso em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI187322,71043Companheiro+homoafetivo+de+aposentado+deve+ser+incluido+em
+beneficio
PROJETOS DE LEI
Proprietário de veículo poderá optar pelo recebimento de
notificações por via eletrônica
Foi apresentada pelo Deputado Hugo Leal , Projeto de Lei n.
6440/2013, (PSC-RJ) que altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", para estabelecer
que o proprietário de veículo poderá optar pelo recebimento de
notificações por via eletrônica". A presente proposição pretende
facultar ao proprietário do veículo ou infrator optar pela notificação
por meio eletrônico, desde que disponibilizado pelo órgão de trânsito
e, concomitantemente, mantenha seu cadastro eletrônico
permanentemente atualizado junto ao órgão executivo de trânsito do
Estado ou Distrito Federal onde resida. Acompanhe!
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPro
posicao=593718
LEIS SANCIONADAS
Sancionada lei que destina royalties do petróleo para Saúde e
Educação
A presidenta da República, Dilma Rousseff, sancionou sem vetos em 9
de setembro, o texto do projeto que destina 75% dos royalties do
petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para educação. O
documento determina ainda que 25% dos royalties devem ser usados
para a pasta de saúde. Estamos de olho!
http://www.brasil.gov.br/governo/2013/09/sancionada-lei-quedestina-royalties-do-petroleo-para-saude-e-educacao

ATIVIDADES BINI ADVOGADOS
BINI Advogados no 40º Salão Internacional de Humor de Piracicaba
Um dos mais tradicionais do mundo, o Salão de Humor de Piracicaba
surgiu como um movimento de contestação à ditadura, da iniciativa
corajosa de piracicabanos com apoio de grandes nomes do humor,
como Millôr Fernandes, Jaguar, Fortuna, Henfil, Ziraldo, Zélio e Paulo
Francis, à época, responsáveis pelo jornal “O Pasquim”. Desde então,
o evento é vitrine para grandes profissionais do cartunismo. No dia 22
último, o BINI Advogados promoveu um “domingo de cultura” para
toda a família. Advogados, funcionários e respectivas famílias tiveram
uma manhã recheada de humor e informação com a visitação ao
Salão, finalizando o passeio com um piquenique sob as árvores que
circundam o Engenho.
Obrigado por nos prestigiar e nos colocamos à
disposição para dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões.
ATÉ A PRÓXIMA!
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