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BINI ADVOGADOS
Decisão
Esposa e amante terão de dividir pensão por morte. O Judiciário não pode negar a existência de uma relação de afeto que
também se revestiu do caráter de entidade familiar. Este foi o entendimento da 6ª câmara Cível do TJ/MT ao acolher os argumentos de
apelação interposta por uma mulher que manteve relacionamento
por 20 anos com um homem já casado. Com a decisão, a esposa e a
companheira dividirão a pensão por morte deixada pelo falecido.
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI254985,91041 Esposa+e+amante+terao+de+dividir+pensao+por+morte
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Acusado de extorquir atletas paralímpicos continua impedido de frequentar centro de treinamento. A Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o ex-treinador da equipe
paralímpica de tênis de mesa José Ricardo Rizzone impedido de
frequentar a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Brasília, local onde ele teria tentado extorquir atletas. A decisão foi tomada por maioria de votos. Segundo o inquérito policial, entre os
anos de 2013 e 2015, na condição de coordenador técnico da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Rizzone teria exigido
repasses
mensais
de
alguns
atletas.
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=410140

Projeto de Lei
Plenário aprova controle de natalidade de cães e gatos, que
segue para sanção. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (7/3), emenda do Senado ao Projeto de Lei
1376/03, do ex-deputado Affonso Camargo, que cria uma política de
controle de natalidade de cães e gatos. A matéria será enviada à
sanção. A emenda aprovada permite o uso de outros procedimentos
de esterilização além da cirurgia, contanto que ofereça ao animal o
mesmo grau de eficiência, segurança e bem-estar.
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/523921
-PLENARIO-APROVA-CONTROLE-DE-NATALIDADE-DE-CAES-EGATOS,-QUE-SEGUE-PARA-SANCAO.html

Oferta de curso inexistente obriga faculdade a indenizar
aluno por dano moral. Um estudante que frequentou aulas durante quatro semestres, pensando que fazia um curso superior de comércio exterior, e depois foi remanejado para o curso de administração, receberá indenização por danos morais. Ele descobriu que o
curso no qual se matriculou, na verdade, não existia. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a situação
configurou dano moral, pois houve omissão de informações por
parte da Fundação Educacional Guaxupé, de Minas Gerais, principalmente no que diz respeito ao fato de que o diploma não habilitaria o
aluno para o exercício de funções na área desejada por ele.
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3
%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Oferta-de-curso-inexistente-obrigafaculdade-a-indenizar-aluno-por-dano-moral
STF decide que livros digitais têm imunidade tributária. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em votação unânime,
decidiu que livros eletrônicos e os suportes próprios para sua leitura
são alcançados pela imunidade tributária do artigo 150, inciso VI,
alínea “d”, da Constituição Federal. Para os Ministros, a imunidade
tributária a livros, jornais, periódicos e ao papel destinado a sua
impressão deve abranger os livros eletrônicos, os suportes exclusivos para leitura e armazenamento, além de componentes eletrônicos
que acompanhem material didático. Veja integra no link:
http://emporiododireito.com.br/stf-decide-que-livros-digitais-temimunidade-tributaria/

Atividades BINI Advogados
STF Reconhece o Direito dos Contribuintes de Recuperar
os valores pagos a titulo de PIS e COFINS diante da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo. Esse é tema do artigo escrito
pelo advogado Dr. Fabiano Vidal cujo conteúdo aborda um pouco
sobre o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574706 que,
por maioria de votos, decidiu que o Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das
contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
http://www.biniadvogados.adv.br/?page_id=2036
Repensar os conflitos de interesse: essa é a bola da vez. Os
conflitos de interesses no mundo desportivo internacional, após os
grandes escândalos ocorridos, seja por parte da FIFA, da Rússia,
dentre outros, tem sido muito questionados. Por conta disso e
especialmente no tocante à matéria de dopagem, Dra. Fernanda Bini
faz algumas reflexões. Será que afastar todos os atuais dirigentes e
funcionários seria uma boa opção? “Repensar os conflitos de interesse: essa é a bola da vez” é o tema do artigo que aborda tal situação. O artigo pode ser conferido na íntegra em:
http://www.biniadvogados.adv.br/?page_id=2040

Pais são condenados ao pagamento de multa por filho faltar
às aulas. Os integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (TJGO), por unanimidade, seguiram o voto do
relator, o desembargador Carlos Escher, para condenar os pais de
um jovem, que tinha diversas faltas injustificadas na escola, ao pagamento de multa. Com a decisão, a sentença do juízo de Inhumas foi
parcialmente mantida, tendo sido o valor da multa, fixado em três
salários mínimos, reduzido para um salário mínimo.
https://www.aasp.org.br/noticias/tjgo-pais-sao-condenados-aopagamento-de-multa-por-filho-faltar-as-aulas/
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