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Nova lei muda forma 
de citar e intimar empresas

A nova lei federal que simplifica a abertura 
e funcionamento das empresas é tema de 
análise da área da Cível e Resolução de 
Conflitos da Innocenti presente nesta edição 
do Painel.
Outra nova lei, a do superendividamento, 
é comentada pela sócia da área do Direito 
Cível, Laura Morganti, em artigo publicado no 
Migalhas. Laura assina ainda, com a advogada 
Julia Galvão Cavalcante de Queiroz, artigo 
especial para o Painel sobre a doação na 
sucessão patrimonial.
Fernanda Perregil, sócia das áreas de Direito 
Trabalhista e ESG, assina outros dois artigos. 
No primeiro, no Estadão, ela aponta que o 
assédio moral compromete investimentos 
em ESG. Diversidade é o tema do segundo 
artigo, no site LexLatin, no qual a sócia se 
debruça sobre a necessidade de romper 
preconceitos nos escritórios de advocacia. 
O Painel aponta ainda que turbulências 
políticas podem adiar a decisão sobre 
pagamento de precatórios. Confira também 
outras notícias de destaque. Boa leitura!



Leia mais

Informe da área Cível mostra mudanças 
que podem agilizar os processos. Veja os 
pontos que sua empresa deve estar atenta.

Novas formas de 
citação e intimação 
de empresas
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_lei-que-trata-da-facilita%C3%A7%C3%A3o-burocr%C3%A1tica-activity-6839186982707449857-RJ29


Leia mais

Em artigo no Estadão, Fernanda Perregil 
afirma que o ESG pede, mais que uma lista 
de tarefas, uma mudança de mentalidade.

O assédio moral como 
barreira para as 
práticas ESG 
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https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-assedio-moral-organizacional-como-uma-barreira-para-as-praticas-esg/


Artigo

PainelJurídico

Leia mais

Laura Morganti e  Julia Galvão Cavalcante 
de Queiroz escrevem sobre a necessidade 
de planejar cada caso em particular.

A doação enquanto 
instrumento para 
sucessão patrimonial

https://www.innocenti.com.br/a-doacao-enquanto-instrumento-para-sucessao-patrimonial/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Migalhas 
Os avanços e limites do 
superindevidamento

Gastos com transporte  
de funcionários geram 
créditos de PIS e Cofins

LexLatin
Fechando as portas do 
preconceito nos escritórios
de advocacia

De Brasília 
Acordo por acidente não 
acaba com direito a reembolso 
do seguro

https://www.migalhas.com.br/depeso/350817/os-avancos-e-limites-da-lei-do-superendividamento
https://www.innocenti.com.br/gastos-com-transporte-de-funcionarios-geram-creditos-de-pis-e-cofins/
https://br.lexlatin.com/opiniao/fechando-portas-do-preconceito-nos-escritorios-de-advocacia
https://www.innocenti.com.br/stj-decidiu-que-acordo-entre-segurado-e-vitima-sem-anuencia-da-seguradora-nao-gera-perda-automatica-do-direito-ao-reembolso/


Leia mais

ANPD abre consulta para regulamentação 
da Lei Geral de Proteção de Dados para 
startups, micro e pequenas empresas.

Em discussão, 
LGPD  para pequenas 
empresas e startups
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_lgpd-anpd-protecaodedados-activity-6841377737110904832-4iWC/


Fique atento...

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação

innocenti.com.br
Conheça o nosso site

Precatórios: Ataques 
ao STF dificultam acordo 
no Congresso

TRT reduz cota para 
pessoas com deficiência 
de empresa portuária

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/precatorios-ataque-de-bolsonaro-ao-stf-dificulta-acordo-no-congresso/
https://www.innocenti.com.br/trt-reduz-cota-para-pessoas-com-deficiencia-de-empresa-portuaria/

