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VOCÊ SABIA?
Pagamento do seguro não depende de emissão da apólice
O contrato de seguro se aperfeiçoa independentemente da emissão
da apólice, de modo que a seguradora deve indenizar o segurado que
teve o carro roubado, mas não recebeu em casa sua apólice. A decisão
é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar
recurso em que uma seguradora reclamava da obrigação de pagar o
seguro, depois de ocorrido o sinistro. Segundo o ministro Salomão, a
inércia da seguradora em aceitar expressamente a contratação e, só
depois, recusá-la em virtude da notícia de ocorrência do sinistro,
vulnera os deveres de boa-fé contratual. REsp 1306367. Acompanhe!
http://aasphomolog.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.a
sp?idnot=16425
Usuários falsos do Twitter foram usados durante a AP 470
Um exército de “robôs” foi utilizado durante o julgamento da Ação
Penal 470, o mensalão, para disseminar e fortalecer a expressão
#DigaNãoAosEmbargosInfringentes na lista de termos mais utilizados
no Twitter. Os robôs são usuários inexistentes da rede social que
garantem a reprodução de um determinado termo, impulsionando
sua popularidade, ou permitem a multiplicação do número de
seguidores de um determinado usuário. Veja íntegra da notícia em:
http://www.conjur.com.br/2014-mar-30/perfis-falsos-twittertentaram-influenciar-julgamento-mensalao

DECISÃO
Regra que prevê demissão após 30 anos de serviço não é
discriminatória. O TST absolveu o Banco do Estado do ES (Banestes)
de pagar indenização por danos morais a uma bancária que
questionou a legalidade de sua demissão. Para a 3ª turma, não é
discriminatória resolução interna do banco que previa a demissão de
todos os empregados que atingissem mais de 30 anos na empresa e
que tinham direito de se aposentar. Veja detalhes em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI198067,51045Regra+que+preve+demissao+apos+30+anos+de+servico+nao+e+discri
minatoria
Fifa pagará multa de R$ 1 mi por venda irregular de ingressos
O desembargador José Ivo de Paula Guimarães, da 1ª câmara de
Direito Público do TJ/PE, negou, em decisão liminar, pedido feito pela
FIFA World Cup Brasil e pela Match Serviços para suspender multa de
R$ 1 mi aplicada por processo administrativo devido à venda dos
ingressos da Copa das Confederações 2013, em desrespeito ao CDC.
Fique por dentro!
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI197986,71043Fifa+pagara+multa+de+R+1+mi+por+venda+irregular+de+ingressos

PROJETOS DE LEI
Projeto revoga proibição de carros de passeio movidos a diesel
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Decreto Legislativo
1413/13, do deputado Camilo Cola (PMDB-ES), que susta atos do
Executivo que impedem a comercialização de veículos de passeio
movidos a óleo diesel combustível. O texto susta a Portaria 23/94 do
extinto Departamento Nacional de Combustíveis, e a Resolução
292/08, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).... Para Cola, a
política de preços subsidiados do óleo diesel perpetua a distorção de
matriz de transportes, e a proibição do uso do diesel nos carros de
passeio tem sido fator que retarda a massificação do uso do
biodiesel. Fique por dentro! Acompanhe a íntegra do projeto em:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-ECOMERCIO/464774-PROJETO-REVOGA-PROIBICAO-DE-CARROS-DEPASSEIO-MOVIDOS-A-DIESEL.html

ATIVIDADES BINI ADVOGADOS
BINI Advogados no STJD do Badminton. A Equipe BINI Advogados
comemora mais uma importante conquista. A dra. Fernanda Bazanelli
Bini, advogada e sócia do BINI Advogados foi nomeada auditora do
Pleno do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do
Badminton. A mesma, juntamente com sua equipe ficará responsável
pelos julgamentos em grau de recurso contra os atletas e outros que
cometerem infrações disciplinares nos campeonatos supervisionados
pela CBBD. Conheça mais sobre esta modalidade olímpica em:
http://www.badminton.org.br/noticia/Lista-Final-dos-Membros-doSTJD/2122/
I ENCONTRO DE DIREITO DESPORTIVO ITU/SP. Evento aberto não só
aos advogados/estagiários interessados, mas também a todos
profissionais ou estudantes, atuantes ou não, na área do esporte;
aconteceu em Itu interior de São Paulo, no último dia 28. A dra.
Fernanda Bazanelli Bini, advogada e sócia do BINI Advogados presidiu
a mesa em assunto de grande interesse atualmente: “Copa do Mundo
no Brasil – perspectivas” , juntamente com outros especialistas da
área.
Veja
fotos
do
evento
em
Notícias
de
:
www.biniadvogados.adv.br
AGENDA Está marcado para o próximo dia 7 de abril as 19h na Câmara
dos Vereadores, a Moção de Aplausos de autoria do vereador Pedro
Kawai, que homenageia a advogada e ex-tenista Fernanda Bini, pelos
relevantes serviços prestados à cidade de Piracicaba e pela nomeação
na procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol. Acompanhe conosco pelo site: www.biniadvogados.adv.br

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