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Podcast explica aspectos 
jurídicos do Burnout 
como doença ocupacional
Desde que foi incluída no rol de doenças 
ocupacionais da OMS (Organização Mundial 
de Saúde), em janeiro, a Síndrome de Burnout 
passou a prever direitos previdenciários aos 
trabalhadores com esse diagnóstico. Nossa 
sócia e head das áreas trabalhista e ESG, 
Fernanda Perregil, explica em podcast quais 
as implicações jurídicas dessa mudança.
Ainda na área trabalhista, as advogadas 
Amanda Borges Pires da Fonseca e Katielle 
Souza Brito mostram o que define assédio 
moral na empresa e como combatê-lo.
Sobre precatórios, a Justiça decide que o 
imposto de renda não incide sobre valor 
acumulado recebido por herdeiro, e o TJ-SP 
libera mais de R$ 2,1 bilhões em junho.
Para servidores, o destaque é a decisão do 
STJ (Superior Tribunal de Justiça) que permite 
a quem não tirou licença-prêmio obter o valor 
em dinheiro. E de Brasília chega a informação 
de que o STJ permitiu a aposentado do INSS 
ficar com benefício mais vantajoso.
E mais: agora você pode acompanhar todas 
as notícias da Innocenti Advogados também 
pelo Instagram. Boa leitura! 
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Ouça o podcast

Nossa sócia Fernanda Perregil detalha os 
aspectos jurídicos no podcast do Inasep 
(Instituto Nacional de Segurança Privada).

Podcast explica o que 
muda com o Burnout 
inserido no rol da OMS

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950908381452722176
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Artigo aponta o que é 
assédio moral e como 
combatê-lo na empresa
Texto é assinado pelas advogadas Amanda 
Borges Pires da Fonseca e Katielle Souza 
Brito, da equipe Trabalhista da Innocenti.

Leia mais

https://innocenti.com.br/a-importancia-do-combate-ao-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho/
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Leia mais

Entendimento da Justiça é que devem 
ser observados valores mensais para 
incidência de IR em título de herdeiro.

IR não incide sobre 
valor acumulado  
de precatório 

https://innocenti.com.br/imposto-de-renda-nao-incide-sobre-valor-acumulado-de-precatorio-pago-a-herdeiro/
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Acesse agora

Agora você pode acompanhar todas as 
notícias e novidades trazidas pela equipe 
do escritório em nosso perfil na rede social. 

A Innocenti agora  
está no Instagram:  
siga nosso perfil

https://www.instagram.com/innocenti.advogados/
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Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados

Por atraso na entrega, 
construtora restituirá 
integralmente o comprador

STJ garante a segurado 
do INSS opção por benefício 
mais vantajoso 

Servidor inativo que não tirou 
licença-prêmio pode receber 
em dinheiro

Receita deve apontar crime 
tributário para pedir 
investigação de sócio no MP 

https://innocenti.com.br/por-atraso-na-entrega-construtora-restituira-integralmente-comprador/
https://innocenti.com.br/segurado-pode-optar-por-aposentadoria-concedida-pelo-inss-no-curso-de-acao-que-reconheceu-direito-a-beneficio-menor/
https://innocenti.com.br/servidor-inativo-que-nao-tirou-licenca-premio-pode-receber-em-dinheiro/
https://innocenti.com.br/receita-deve-apontar-crime-para-pedir-investigacao-do-ministerio-publico/


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

Planejamento sucessório: 
Câmara vota projeto que 
regulamenta o trust

TJ-SP: Mais de R$ 2,1 
bilhões liberados para 
pagamento de precatórios

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://instagram.com/innocenti.advogados?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://innocenti.com.br/planejamento-sucessorio-camara-pode-aprovar-projeto-que-regulamenta-o-trust/
https://innocenti.com.br/tj-sp-mais-de-r-21-bilhoes-liberados-para-pagamento-de-precatorios-em-junho/

