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Novas formas de trabalho 
não têm legislação, aponta 
professor da USP
Falta de vínculo empregatício, teletrabalho, 
vulnerabilidades trabalhistas e pleno emprego 
foram alguns temas do bate-papo da nossa 
sócia Fernanda Perregil, da área de práticas 
trabalhistas e ESG, com o juiz e professor 
da USP Guilherme Feliciano em podcast 
exclusivo da Innocenti. Ela também ministrará 
aula sobre o eixo social do ESG. 
No Direito Administrativo, a Innocenti 
Advogados vem publicando informações 
relevantes, de forma simples, sobre as 
mudanças na lei de improbidade administrativa. 
Esta edição do Painel também destaca 
entendimento da Justiça Trabalhista de que o 
servidor mantém as condições de empregado 
público após a privatização de estatal. 
A Innocenti Advogados se une ao Ministério 
Público do Trabalho contra falas misóginas 
em posicionamento nas redes sociais. 
Notícias relevantes sobre tributação e direito 
do consumidor completam esta edição do 
Painel Jurídico. Boa leitura! 



Leia mais

Em podcast com Fernanda Perregil, o juiz 
e professor Guilherme Feliciano discute o 
trabalho além do Direito do Trabalho. 

Mudanças nas formas 
de trabalho carecem
de legislação
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https://open.spotify.com/show/6Dz5LiXGzuQgxfGczaqyYk


Leia mais

Em vigor desde novembro de 2021, a lei traz 
mudanças, e a área de Direito Administrativo 
explica principais pontos de forma simples. 

Innocenti detalha nova 
lei de improbidade 
administrativa
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https://innocenti.com.br/improbidade-administrativa-importantes-alteracoes-trazidas-pela-lei-n-14-230-de-25-de-outubro-de-2021/


Leia mais

É nula a transferência de servidor público 
para empresa privada, em razão de 
privatização, decide Justiça Trabalhista.

Mantidas condições 
de empregado público 
após privatização 
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https://innocenti.com.br/empregado-mantem-condicoes-de-emprego-publico-apos-privatizacao-de-estatal/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Tribunais afastam a 
incidência de contribuições 
sobre correção pela Selic

Banco não se 
responsabiliza por dano 
de veículo financiado

Fernanda Perregil fala sobre o 
eixo S do ESG em curso de 
especialização

De Brasília
Contribuição social de 10% 
sobre FGTS é constitucional

https://innocenti.com.br/tribunais-afastam-a-incidencia-de-contribuicoes-sobre-correcao-pela-selic/
https://innocenti.com.br/stj-banco-nao-se-responsabiliza-por-dano-de-veiculo-financiado/
https://www.mizunocursos.com.br/loja/catalogo/trabalhista-class-2a-edicao_58/
https://innocenti.com.br/stf-contribuicao-social-de-10-sobre-fgts-e-constitucional/


Leia mais

A Innocenti Advogados rechaça qualquer 
fala que associe falhas ou incapacidade 
profissional com o fato de ser mulher. 

Innocenti apoia nota 
de repúdio do MPT 
por fala misógina 
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6896786492451368961


Fique atento...

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação

innocenti.com.br
Conheça o nosso site

Innocenti abre 
oportunidade de estágio 
em Direito Administrativo

Área de Direito Tributário 
da Innocenti tem vaga de 
estágio

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6894697626064023552
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6896916509646471169

