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Innocenti explica, na TV 
Cultura, a volta das 
gestantes ao trabalho
A volta das gestantes ao trabalho presencial 
é tema de reportagem exibida na TV Cultura. 
Nossa sócia Fernanda Perregil, head das 
áreas Trabalhista e ESG, explica como fica 
a situação das grávidas com comorbidades.
A Reforma da Previdência Municipal de São 
Paulo será apresentada em detalhes na live 
que a Innocenti promove na terça, 29, junto 
com o Sindilex. O público já pode encaminhar 
perguntas.
No terceiro episódio da nossa série de 
podcasts sobre a nova Lei de Improbidade 
Administrativa, a legitimidade ativa é destaque. 
Já a decisão do STF, que tornou o bem de 
família penhorável em contratos de aluguel 
é tema de artigo no Estadão assinado por 
nossas sócias Fernanda Figueiredo e Laura 
Morganti, e pela advogada Anna Carolina 
Esteves.
Esta edição do Painel ainda traz a mudança 
no índice de correção dos precatórios e 
outras notícias relevantes. Boa leitura!
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Leia mais

Nossa sócia Fernanda Perregil fala à 
TV Cultura sobre direitos e deveres do 
empregador e da funcionária.

Gestantes voltam 
ao trabalho 
presencial

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_direitodamulher-direitotrabalhista-esg-activity-6908152297302720512-AlZm?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Leia mais

Equipe Innocenti assina artigo sobre decisão 
do STF que consolida entendimento sobre 
penhora de imóvel do fiador do locatário.

Bem de família do fiador 
pode ser penhorado 
nos dois tipos de locação 

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_aluguel-imoveis-contratos-activity-6910671117430988800-0csy?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


Inscreva-se

Participantes poderão tirar todas as dúvidas 
sobre a nova lei no evento de terça-feira 
(29/3), às 10h30. 

Live discute Reforma 
da Previdência 
Municipal de SP 
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https://forms.gle/tYDPgKJak5m2KXn78
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Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados

Justiça mantém demissão 
por uso de celular durante 
horário de trabalho

STF: taxas de cartão  
de crédito devem ser 
tributadas na origem

Empresa é condenada 
por palavrões e sexismo 
no WhatsApp

Precatórios passam a ter 
valores corrigidos pela Selic, 
aprova o CNJ

https://innocenti.com.br/justica-mantem-demissao-por-uso-de-celular-no-horario-de-trabalho/
https://innocenti.com.br/stf-fixa-tese-sobre-incidencia-de-pis-cofins-sobre-taxas-de-administracao-de-cartao-de-credito/
https://innocenti.com.br/empresa-e-condenada-por-palavroes-e-sexismo-no-grupo-de-whatsapp-do-trabalho/
https://innocenti.com.br/taxa-selic-sera-utilizada-como-indice-de-correcao-de-precatorios/
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Leia mais

No terceiro episódio da série sobre o tema, o 
advogado Victor Francisco Meira de Oliveira 
destaca a legitimidade ativa.

Podcast explica 
mudanças com nova 
Lei de Improbidade

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_improbidade-direitoadministrativo-podcast-activity-6910577842703458304-okGc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


Fique atento...
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innocenti.com.br
Conheça o nosso site

Juros de mora de aluguéis 
devem incidir desde a 
intimação dos executados

Empresa pública deve 
reduzir jornada e manter 
salário de mãe de autista

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://innocenti.com.br/juros-de-mora-relativos-a-diferencas-de-alugueis-vencidos-devem-incidir-desde-a-intimacao-dos-executados/
https://innocenti.com.br/empresa-publica-deve-reduzir-jornada-e-manter-salario-de-tecnica-com-filha-autista/

