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Serviço de 
Atendimento ao 
Consumidor vai mudar
Novas regras de funcionamento do SAC 
estão previstas para breve. Nossa sócia 
Laura Morganti falou sobre o tema para a 
Jovem Pan. A minuta desta lei está sendo 
avaliada no Ministério da Justiça e em breve 
deve seguir para sanção presidencial. 
Nesta edição do Painel, destaca-se decisão 
do STF que garante imunidade ao IOF  de 
sindicatos e associações. A advogada 
Samanta Leite Diniz discute, em artigo para 
o Painel, o direito de greve em época de 
pandemia. 
A Innocenti Advogados é apontada como 
um dos escritórios mais admirados em guia 
regional da Análise Editorial, que também 
dá destaque em seu site para a criação da 
nova área de ESG na Innocenti.
A LGBTFobia velada no ambiente de trabalho 
é tema de artigo no “Estadão” assinado por 
Luanda Pires e pela nossa sócia Fernanda 
Perregil . 



Laura Beatriz Morganti  falou ao Jornal da 
Manhã sobre as novas regras do Serviço 
de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Sócia discute novas 
regras do SAC
na Jovem Pan

Leia mais
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6802671904617451520/


Leia mais

STF estende benefício que pode trazer 
economia e/ou ganho aos sindicatos e às 
associações sem fins lucrativos.

Imunidade ao IOF 
beneficia sindicatos e 
associações
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https://www.innocenti.com.br/stf-estende-imunidade-tributaria-ao-iof-trazendo-economia-e-ou-ganho-aos-sindicatos-e-as-associacoes-sem-fins-lucrativos/


Artigo
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Leia mais

A partir da greve dos metroviários, a advogada 
Samanta Leite Diniz escreve sobre os limites 
desse movimento, segundo a Constituição.

Direito de Greve 
na Pandemia

https://www.innocenti.com.br/direito-de-greve-na-pandemia/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Nova área de ESG
é tema de matéria na
“Análise Editorial” 

Estadão: em artigo, 
Fernanda Perregil e Luanda 
Pires discutem LGBTFobia

Nova lei permite  
parcelar dívidas com
a Prefeitura

De Brasília 
Sancionado  o Marco
Legal das Startups

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6802595678171357184
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801527224664133632
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6804151796810948608
https://www.innocenti.com.br/entrou-em-vigor-no-dia-1o-o-marco-legal-das-startups/


Responsáveis jurídicos e financeiros das 
maiores empresas levam a Innocenti a 
ranking regional da Análise Editorial.

Innocenti Advogados 
entre os escritórios 
mais admirados

Leia mais

ESCRITÓRIO MAIS ADMIRADO

ANÁLISE ADVOCACIA REGIONAL
RECONHECIMENTO
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6803818830201151488


Fique atento...

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação

innocenti.com.br
Conheça o nosso site

Previdência: STF é 
pressionado a julgar
revisão “da vida toda”

STF vai decidir sobre redução 
de vantagem pessoal
de servidor 

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/trabalhadores-pressionam-stf-para-julgar-tese-bilionaria-sobre-fgts-e-a-revisao-da-vida-toda/
https://www.innocenti.com.br/stf-vai-decidir-sobre-reducao-de-vantagem-pessoal-de-servidor-publico/

