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Novo SAC traz regras  
para consumo com uso 
da tecnologia
O decreto que apresenta novas regras 
para o SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) é tema de artigo publicado pelo 
Valor Econômico e assinado pela nossa sócia 
em Direito Cível e Resolução de Conflitos, 
Laura Morganti. A advogada explica como as 
regras se adaptam às relações de consumo 
atuais, tão pautadas pela tecnologia, e como 
o uso adequado do SAC pode beneficiar as 
empresas.
Outro tema em evidência, o ESG  é assunto 
de debate na Fenalaw Digital Week, da qual 
participa nossa sócia Fernanda Perregil.
Em artigo exclusivo para o Painel, Perregil 
comenta julgamentos importantes na esfera 
trabalhista que estão pautados pelo STF em 
agosto.
Do noticiário geral, o destaque fica por 
conta do julgamento sobre a possibilidade 
de tributação de ganhos obtidos por meio 
da exclusão de ICMS sobre PIS e Cofins, 
o que pode ter gerado bilhões em créditos 
fiscais para empresas. Confira estes e outros 
destaques e boa leitura!
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Novo SAC busca 
se adaptar às novas 
relações de consumo
Nossa sócia Laura Morganti explica, em 
artigo publicado no Valor, as novas regras 
do SAC, que estão para serem publicadas.

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/mudancas-no-sac-para-se-adaptar-as-novas-relacoes-de-consumo/


Leia mais

Evento jurídico recebe a nossa sócia da área 
ESG e Trabalhista, Fernanda Perregil, para 
encontro online no dia 6/8, às 14h30.

Fenalaw debate 
ESG,  com foco 
em compliance
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https://www.fenalaw.com.br/congresso/#programacao


Artigo
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Leia mais

Fernanda Perregil apresenta a pauta da 
Suprema Corte que promete decisões 
importantes para empresas e trabalhadores.

Agenda trabalhista 
no STF tem julgamentos 
importantes

https://www.innocenti.com.br/temas-importantes-da-reforma-trabalhista-serao-julgados-no-mes-de-agosto-pelo-stf/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Ex-sócio é responsável por 
ação ajuizada antes da 
Reforma Trabalhista

Justiça paulista veda 
tributação  de despesas 
aduaneiras do passado

Rejeitadas moratórias
de tributos municipais em
razão da Covid-19

Servidora tem carga 
reduzida  para cuidar de mãe 
com esquizofrenia

https://www.innocenti.com.br/ex-socio-e-responsavel-por-acao-ajuizada-antes-da-reforma-trabalhista/
https://www.innocenti.com.br/justica-paulista-veda-tributacao-de-despesas-aduaneiras-do-passado/
https://www.innocenti.com.br/tj-sp-rejeita-pedidos-de-moratoria-de-tributos-municipais-em-razao-da-covid-19/
https://www.innocenti.com.br/servidora-pode-reduzir-carga-horaria-para-cuidar-de-mae-com-esquizofrenia/


Decisão deve afetar empresas com 
bilhões de reais a receber da exclusão do 
ICMS sobre PIS e Cofins.

STF analisará incidência 
de IR sobre correção de 
valor devolvido pelo Fisco

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/stf-analisara-incidencia-de-ir-sobre-correcao-de-valor-devolvido-pelo-fisco/


Fique atento...
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Conheça o nosso site

Judiciário afasta retenção 
do ISS  na contratação de 
prestadores de serviço

Presidente veta PL 
que obriga  cobertura de 
tratamento de câncer

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/judiciario-afasta-retencao-do-iss-na-contratacao-de-prestadores-de-servico/
https://www.innocenti.com.br/bolsonaro-veta-pl-que-obriga-cobertura-de-tratamento-de-cancer/

