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DECISÃO

VOCÊ SABIA?

CBF não será indenizada por uso indevido de sua marca
O uso indevido de uma marca não implica necessariamente dano
moral ao seu titular. A ofensa à honra e à reputação do titular da
marca precisa ser demonstrada para dar direito a esse tipo de
indenização. Com essas considerações, a 3ª turma do STJ negou
recurso da CBF, que pretendia ser indenizada por danos morais em
razão de uso de sua marca em mercadorias de uma microempresa
fabricante de bolsas, bijuterias e acessórios. A íntegra dessa decisão
você confere em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI191041,71043CBF+nao+sera+indenizada+por+uso+indevido+de+sua+marca

Provedor de conteúdo deve guardar dados de usuários por três anos
A 3ª turma do STJ deu parcial provimento a recurso do Yahoo! e
revogou decisão que determinou à empresa a obrigação de buscar
junto a terceiros dados excluídos de sua base. Para os ministros, no
entanto, o fornecimento de dados de usuários de serviços de internet
equipara-se à exibição de documentos e, portanto, devem ser
preservados pelo prazo cabível para ajuizamento de ações
relacionadas, que ficou estabelecido em três anos. Esteja conectado!
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI191111,81042Provedor+de+conteudo+deve+guardar+dados+de+usuarios+por+tres+
anos
Certidão de União Estável não altera estado civil
Documento garante inclusão em planos de saúde, seguro de vida e
divisão de bens em caso de rompimento do casal. É o documento que
formaliza a união de um casal, que se une com o objetivo de constituir
família. No caso da União Estável, a escritura é registrada em um
cartório de notas e não altera o estado civil – ou seja, os dois
continuam solteiros. Saiba mais em:
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/03/certidao-deuniao-estavel-nao-altera-estado-civil

PROJETOS DE LEI
Está em pauta na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (CMA) projeto que permite deduzir do
Imposto de Renda o gasto com reflorestamento em áreas protegidas
pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012) e outra proposta (PLS
606/2007) que determina o uso de recursos do Fundo Nacional do
Meio Ambiente (FNMA) para recuperar terras degradadas e assim
ampliar as áreas agricultáveis nas propriedades rurais. As duas
proposições serão votadas em caráter terminativo, ou seja, se
aprovadas, seguirão para a Câmara sem a necessidade de votação em
Plenário.
Fique
de
olho!
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/11/22/cmavota-propostas-para-incentivar-protecao-ambiental

LEIS SANCIONADAS
Sancionada lei que cria 72 cargos no MPT
A presidente Dilma Rousseff sancionou na quinta-feira, 21, a lei
12.883/13, que dispõe sobre a criação de cargos de membro, cargos
efetivos, cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do
MPT. Entre as novas funções está a de subprocurador-Geral do
Trabalho. Ao todo, foram criados 72 cargos. Acompanhe e fique de
olho!
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI191006,101048Sancionada+lei+que+cria+72+cargos+no+MPT

Estado deverá fornecer medicamento para tratamento de câncer
A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO)
por unanimidade de votos, determinou que a Secretaria de Saúde do
Estado forneça medicamento a Simone Ramos Borges, para
tratamento de câncer. Veja relatoria do processo do desembargador
Carlos
Escher
em:
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_no
ticia=107046
Recusa a se submeter a exame de DNA não gera presunção de
inexistência do parentesco
A recusa a se submeter a exame de DNA não gera presunção de
inexistência do parentesco, sobretudo na hipótese em que
reconhecido o estado de filiação socioafetivo do réu. A decisão é da
4ª turma do STJ ao negar provimento a REsp. Acompanhe o caso:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI191056,51045Recusa+a+se+submeter+a+exame+de+DNA+nao+gera+presuncao+de

ATIVIDADES BINI ADVOGADOS
Piracicabana nomeada procuradora do STJD é notícia no Jornal de
Piracicaba A piracicabana Fernanda Bini, 30, ex-atleta profissional de
tênis, advogada do BINI Advogados, que agora ocupa uma das seis
vagas de procuradores da 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior
Tribunal de Justiça Desportiva) foi destaque na mídia. Confira em:
http://www.biniadvogados.adv.br/?page_id=1216
Comemoração dos 100 anos do XV de Piracicaba O livro “XV 100 Anos
Destemido e Valente” foi lançado no último dia 13, no Centro Cultural
Martha Watts, campus Centro da Unimep. São 196 páginas
distribuídas em 15 capítulos sobrea origem, a trajetória do clube, os
títulos, as viagens, as conquistas, os dirigentes que passaram pelo
clube e os personagens que marcaram sua história. Fernanda Bazanelli
Bini e Andrea Kawabata, do BINI Advogados estiveram no evento para
conferir de perto este momento histórico para o “Nhô Quim”.
Obrigado por nos prestigiar e nos colocamos à
disposição para dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões.
ATÉ A PRÓXIMA!
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