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VOCÊ SABIA?
Fornecimento do IP isenta Google de pagar indenização a vítima de
ofensa no Orkut Para 4ª turma do STJ não há responsabilidade
aplicável ao provedor, já que a inserção de mensagens, sem controle
prévio de conteúdo, não configura risco inerente à sua atividade.
Saiba
mais
em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI199944,41046Fornecimento+do+IP+isenta+Google+de+pagar+indenizacao+a+vitim
a+de

LEIS SENCIONADAS
Patrão que não registrar doméstica pagará multa de um salário
mínimo Enquanto o Congresso Nacional ainda debate como
implementar os direitos trabalhistas de empregados domésticos, a
presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei publicada no Diário
Oficial, impondo a cobrança de multas dos patrões que não
registrarem o vínculo empregatício na carteira de trabalho. A
penalidade poderá ser imposta em 120 dias, quando a lei começará a
ter efeitos, ou seja, dia 7 de agosto. Leia íntegra em:
http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idno
t=16519
ATIVIDADES BINI ADVOGADOS

Danos morais - Claro indenizará funcionário submetido a condições
de trabalho inadequadas em quiosque Uso de computador, de pé,
durante dez horas por dia em quiosques da empresa lesionou os
braços e os cotovelos do empregado. A Claro foi condenada a pagar
R$ 40 mil de indenização por danos morais a um atendente que
adquiriu doença ocupacional em decorrência de condições de
trabalho
inadequadas.
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI199811,51045Claro+indenizara+funcionario+submetido+a+condicoes+de+trabalho
DECISÃO
Prática abusiva-Apple é condenada por parar de atualizar sistema de
celular A interrupção de suporte a um aparelho, como a atualização
de sistemas operacionais, é prática abusiva, que lesa o direito do
consumidor ao uso de seu aparelho antigo. Com esse entendimento, a
1ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do
Sul condenou a Apple a ressarcir uma cliente que teve o Iphone
inutilizado. Fique de olho! http://www.conjur.com.br/2014-abr28/apple-condenada-parar-atualizar-sistema-telefone-celular
Juros em cobrança de mensalidades escolares são contados a partir
do vencimento A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou
provimento ao recurso da aluna universitária inadimplente
fundamentando seu entendimento que em cobrança de mensalidades
escolares, cujos valores são definidos em contrato, devem incidir
atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada
prestação.
Esteja
por
dentro!
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-dejusti%C3%A7a-stj/juros-em-cobran%C3%A7a-de-mensalidadesscolares-s%C3%A3o-contados-a-partir-dovencimento/10154106198945397
Negado princípio da insignificância em caso de contrabando de
cigarros A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou
pedido de habeas corpus formulado por um comerciante da cidade de
Monte Carmelo (MG), denunciado pelo crime de contrabando de
cigarros. A Turma entendeu que não se aplica ao caso o princípio da
insignificância, como requeria o acusado. Mais informações em:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=
265733

BINI Advogados participa de palestra realizada na Casa do Advogado
de Piracicaba Os advogados dr. Cláudio Bini, dr. Fabiano Cunha Vidal
e Silva e dr. Jair Mariano, prestigiaram a Palestra - Processo Judicial
Eletrônico na Justiça Comum, ministradas pelos Magistrados Dr.
Mauro Antonini e Dr. Marcos Douglas e acompanharam de perto as
inovações tecnológicas que envolvem os serviços advocatícios. O
evento, além de ter caráter informativo, arrecadou um total de 148
quilos de alimentos que foram doados ao Lar Betel de Piracicaba.
Simpósio de Direito Desportivo na OAB-SP A OAB SP e a Associação
dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo debateram no ultimo
dia 25 de abril, na sede da OAB-SP temas sobre Direito Desportivo e a
Mídia Desportiva Pré-Copa. Com a participação de advogados,
especialistas e jornalistas, o Simpósio apresentou palestras que
abordaram temas da atualidade, e polêmicas que circundam o meio
esportivo. O BINI Advogados esteve presente no evento, com a
participação da Dra. Fernanda Bini que atuou como presidente de
mesa em importante painel do ilustre Jornalista Piracicabano Roberto
Cabrini. O Simpósio, que foi extremamente produtivo, contou ainda
com a presença de outros grandes nomes do jornalismo esportivo
como Pedro Bassan Junior, André Rizek, Alberto Helena Jr dentre
outros.
Confira
fotos
em:
http://www.biniadvogados.adv.br/?page_id=1245
BINI Advogados no Flag football. Aconteceu no ultimo domingo dia
27, na Rua do Porto, o campeonato de flag football Paulista de 2014.
Estiveram presentes no evento, Dra Fernanda Bini e Dr Jair Mariano,
torcendo pela equipe piracicabana campeã em 2013, Cane Cutters,
que saiu vitoriosa em mais uma rodada do Caipira Bowl 2014.
http://www.biniadvogados.adv.br/?page_id=1248
Inauguração do Shopping Piracicaba. O Shopping Piracicaba
inaugurou na tarde do dia 29, sua área expandida com 98 novas lojas
e dois andares de estacionamento. A inauguração foi marcada por
uma solenidade com a participação de autoridades, funcionários,
lojistas e convidados. O BINI Advogados esteve lá para conferir de
perto este empreendimento moderno e dinâmico que vem atender
uma demanda de público há muito esperada. Mais detalhes em:
http://www.jornaldepiracicaba.com.br/capa/default.asp?p=viewnot&
cat=viewnot&idnot=217550
Obrigado por nos prestigiar e nos colocamos à disposição para
dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões. ATÉ A PRÓXIMA!
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