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Fabricante tem que 
destacar a redução de 
quantidade dos produtos
É cada vez mais comum ver produtos com 
menor peso ou quantidade que ofertado 
anteriormente. Nossa sócia na área de 
Direito Cível e Resolução de Conflitos, Laura 
Morganti, falou sobre os aspectos legais da 
prática para Band TV. 
Da mesma área, a advogada Anna Carolina 
Dias Esteves escreve sobre inadimplência nos 
condomínios e as mudanças que ajudaram 
a acelerar os processos.
Na semana da consciência negra, o Painel 
destaca a questão do racismo. Na sexta, 
a Innocenti e o portal Migalhas promovem 
um debate sobre avanços e barreiras das 
organizações em relação ao tema. Nossa 
sócia Fernanda Perregil, que mediará o 
debate, também discutiu o assunto na mídia 
em artigo para o Conjur, no qual aponta a 
tarifação do dano moral na área trabalhista 
e sua relação com o racismo estrutural.
A Innocenti apresenta ainda a Friendship 
Circle São Paulo, uma ONG que acolhe 
pessoas com deficiências e seus familiares. 
Boa leitura a todos!



Leia mais

Indústrias têm diminuído a quantidade de 
produtos das embalagens. Laura Morganti 
explicou a Band TV como elas devem agir.

Fabricante tem que 
destacar a redução de 
quantidade dos produtos
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6866424027481804800


Leia mais

Em parceria com o portal Migalhas, Innocenti 
realiza amanhã webinar sobre a questão 
nas organizações.

As barreiras e os avanços 
no enfrentamento 
ao racismo
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https://www.migalhas.com.br/quentes/354583/as-barreiras-e-os-avancos-no-enfrentamento-ao-racismo


Leia mais

Fernanda Perregil e Luanda Pires escrevem 
no Conjur sobre a polêmica tarifação oriunda 
da reforma trabalhista.

A tarifação do dano 
moral e o racismo 
estrutural
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https://www.conjur.com.br/2021-nov-10/perregil-pires-tarifacao-dano-moral-racismo-estrutural


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados

PainelJurídico

Migração de plano de 
telefonia sem anuência do 
consumidor gera dano moral

Fisco pode suspender 
execução fiscal e ser credor 
em insolvência

STJ decide pela não 
incidência de IR  sobre juros 
de verba alimentar

Innocenti apoia ONG 
que acolhe pessoas com 
deficiência e seus familiares

https://www.innocenti.com.br/migracao-de-plano-de-telefonia-sem-anuencia-do-consumidor-gera-dano-moral/
https://www.innocenti.com.br/fisco-pode-suspender-execucao-fiscal-e-ser-credor-em-insolvencia/
https://www.innocenti.com.br/stj-decide-que-nao-ha-incidencia-de-ir-sobre-juros-de-mora-no-pagamento-de-verba-alimentar-a-pessoa-fisica/
https://www.innocenti.com.br/innocenti-apoia-ong-que-acolhe-pessoas-com-deficiencia-e-seus-familiares/
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Leia mais

Anna Carolina Dias Esteves escreve artigo 
no qual detalha as medidas que aceleraram 
processos contra inadimplentes.

Condomínios: como 
ficam as parcelas 
vincendas no processo

https://www.innocenti.com.br/inadimplencia-condominial-inclusao-de-parcelas-vincendas-ate-a-efetiva-satisfacao-do-credito-no-processo-de-execucao/


Fique atento...
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Conheça o nosso site

Innocenti esclarece 
golpe de precatórios para 
Globo de Itapetininga 

Se não for alterada,  PEC 
dos Precatórios tem 
apenas 35 votos

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://globoplay.globo.com/v/10028892/
https://www.innocenti.com.br/se-nao-for-alterada-pec-dos-precatorios-ja-tem-35-votos-contra-calculam-senadores/

