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Esta edição do Painel Jurídico traz uma 
pauta variada em diversos campos do 
Direito. Na área trabalhista, o teletrabalho 
segue em evidência. Na edição especial 
sobre Franquias da revista Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios, nossa 
sócia Fernanda Perregil detalha as regras 
para esse tipo de relação do trabalho.

No direito privado, nossas advogadas 
participam de matéria da Valor Investe 
que mostra o crescimento do registro de 
testamento nos cartórios, um importante 
instrumento de planejamento sucessório.

A Innocenti Advogados inaugura também 
o novo projeto Pílulas, que traz podcasts 
de até dois minutos com temas relevantes 
do Direito na atualidade. Os dois primeiros 
episódios são da área tributária e tratam da 
possibilidade de redução da contribuição 
devida a terceiros e da correção monetária 
do FGTS por índice superior à TR. Veja as 
demais notícias abaixo!

Pandemia reforça 
discussão sobre 
teletrabalho



Nossa sócia Fernanda Perregil participa 
de reportagem na revista Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios.

Sócia da Innocenti 
detalha regras para 
o teletrabalho

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/6481-2/
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Confira artigo do nosso advogado Thiago 
Decoló Berran que detalha confirmação 
de inconstitucionalidade do aumento.

STF decide contra 
majoração de taxa de 
utilização do Siscomex

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/inconstitucionalidade-da-majoracao-da-taxa-de-utilizacao-do-siscomex-e-confirmada-pelo-supremo-tribunal-federal/


Conheça o novo projeto Pílulas, que 
apresenta temas relevantes do Direito na 
atualidade em áudios de até 2 minutos.

Podcast: redução 
das contribuições 
a terceiros

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/publicacoes/podcasts/
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Fiesp entra na Justiça 
contra pacote fiscal 
do governo de SP

Congresso deve discutir 
Reforma Administrativa 
só em 2021

Processos sobre 
home office  disparam 
na pandemia

De Brasília 
Autonomia do Banco 
Central  está na pauta
do Senado

https://www.innocenti.com.br/fiesp-vai-a-justica-contra-pacote-de-ajuste-fiscal-de-doria/
https://www.innocenti.com.br/reforma-administrativa-so-deve-avancar-em-2021-no-congresso/
https://www.innocenti.com.br/sem-regulamentacao-necessaria-disparam-processos-sobre-home-office/
https://www.innocenti.com.br/senado-deve-votar-autonomia-do-banco-central-no-dia-3-de-novembro/


Testamentos 
em cartório sobem 
134% na pandemia
No Valor Investe, advogadas da 
Innocenti explicam como funciona esse 
instrumento de planejamento sucessório.

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/registros-de-testamentos-em-cartorios-aumentam-134-apos-a-pandemia/


Fique atento...
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Conheça o novo site 
da Innocenti Advogados!

Governo apresenta projeto 
que cria marco legal 
das startups

Empresas buscam 
formas de se adaptar às 
exigências da LGPD

https://avocar.com.br
https://www.innocenti.com.br/projeto-do-governo-cria-marco-legal-das-startups-e-do-empreendedorismo-inovador/
https://www.innocenti.com.br/empresas-buscam-se-adaptar-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/

