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Live explica novas 
regras da Reforma da 
Previdência em SP
A Reforma da Previdência Municipal de São 
Paulo, que entrou em vigor em 18 de março, 
foi tema de discussão na live promovida 
pela Innocenti e o Sindilex e que agora pode 
ser vista na íntegra. Na ocasião, a equipe 
do escritório sanou duvidas e explicou as 
principais mudanças.
Em Direito Cível, a Innocenti ganha 
reconhecimento internacional com a inclusão 
da nossa sócia Laura Morganti no guia 
Chambers Brazil: Contentious, da Chambers 
and Partners. E nosso sócio-diretor, Marco 
Antonio Innocenti, é nomeado secretário 
da Comissão Especial de Precatórios pelo 
Conselho Federal da OAB.
As novas regras para o trabalho em home 
office são tema do podcast que nossa 
sócia Fernanda Perregil discute com o 
professor Ricardo Calcini, esmiuçando o 
texto recentemente aprovado.
Confira ainda, nesta edição do Painel, a 
liberação de R$ 867 milhões em precatórios 
e notícias relevantes nas áreas tributária, 
trabalhista e cível. Boa leitura!
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Live tira dúvidas sobre 
nova previdência 
municipal de SP
Encontro promovido pela Innocenti e pelo 
Sindilex mostra o que muda com as novas 
regras. Vídeo do evento está disponivel.

Leia mais

https://innocenti.com.br/live-da-innocenti-e-sindilex-esclarece-duvidas-sobre-reforma-da-previdencia-municipal/
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Leia mais

Laura Morganti, sócia da área Cível, foi 
reconhecida no Chambers Brazil: Contentious 
por sua atuação em Direito do Consumidor.

Guia da Chambers 
and Partners 
destaca a Innocenti

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_chambers-activity-6917502185974956032-TOVJ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


Leia mais

Marco Antonio Innocenti passa a integrar 
equipe subordinada ao Conselho Federal 
da OAB para discutir o tema.

OAB nacional integra 
Innocenti em comissão 
de precatórios
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_precataejrios-oab-direito-activity-6917840095437799424-QFDA?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados

Justiça afasta tributação 
sobre valores de menores 
aprendizes

TJSP libera mais de 
R$ 867 milhões para 
pagamento de precatórios

STJ veda exclusão 
de isenção de ICMS 
do cálculo de IR e CSLL

De Brasília: STJ invalida 
pacto verbal envolvendo 
devolução de cotas

https://innocenti.com.br/justica-afasta-tributacao-sobre-valores-de-menores-aprendizes/
https://innocenti.com.br/tjsp-libera-mais-de-r-867-milhoes-para-pagamento-de-precatorios/
https://innocenti.com.br/stj-veda-exclusao-de-isencao-de-icms-do-calculo-de-ir-e-csll/
https://innocenti.com.br/stj-considera-invalido-pacto-verbal-que-buscava-reverter-doacao-de-cotas-sem-o-conhecimento-dos-demais-socios/
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Leia mais

Nossa sócia Fernanda Perregil conversa 
com o professor Ricardo Calcini sobre as 
medidas que entraram em vigor.

Podcast explica as 
novas regras para o 
home office

https://innocenti.com.br/texto-e-podcast-explicam-as-novas-regras-para-o-trabalho-em-home-office/


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

TJSP nega rescisão 
de contratos de 
previdência privada

CNJ: Assédio sexual 
não depende de relação 
hierárquica

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://innocenti.com.br/justica-de-sao-paulo-nega-rescisao-de-contratos-de-previdencia-privada/
https://innocenti.com.br/cnj-assedio-sexual-nao-depende-de-relacao-hierarquica/

