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Só reforma pode acabar com “remendos” no sistema tributário brasileiro, defende
especialista em Direito Empresarial

Roncato na Mídia | Internacional

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da
Coﬁns reforçou a discussão de que o Brasil precisa de
uma reforma tributária para garan r a retomada da
economia. A avaliação é do advogado Pedro
Roncato, especialista em Direito Empresarial e
sócio-fundador da Roncato Advogados, escritório
sediado em São Paulo (SP).
Por Pedro Roncato | OAB/SP: 107.020

Leia o artigo na íntegra acessando: http://www.roncatoadvogados.com.br/artigos.asp?id=2239

Tributação na Lava Jato - É possível o Fisco tributar imposto de renda sobre operações
ilícitas?
Nos úl mos anos temos nos deparado com diversas
denúncias de corrupção pra cadas por empresários,
polí cos e funcionários públicos, o que causou em
nós brasileiros, uma imensa insa sfação e revolta
com a constatação do fato enraizado no estado
brasileiro.
Pois bem, deixando de lado qualquer opinião...
Por Caio Galatti | OAB/SP: 338.000

Leia o artigo na íntegra acessando: http://www.roncatoadvogados.com.br/artigos.asp?id=2238

Afastamento da gestante ou lactante de a vidades insalubres

Para ver a matéria na íntegra, acesse
o canal da Roncato Advogados no
youtube ou através do link
(h ps://www.youtube.com/watch?v=EbLnrhF7
790&t=3s).

Evento realizado em maio na Roncato Advogados

Antes de tudo destacamos que o trabalho insalubre
é aquele exercido em local que exponham os
empregados a agentes nocivos a saúde, como
poeira, ruídos excessivos, como aqueles acima dos
limites de tolerância ﬁxados em razão da natureza e
da intensidade do agente e do tempo de exposição
aos seus efeitos, como assim os previstos nos anexos
da NR-15.
Por Michely Xavier | OAB/SP: 264.716

Em recente entrevista dada a Rede
Globo Europa, Dra. Ta ana Roncato
falou sobre a Reforma Trabalhista na
França depois da vitória a presidência
de Emmanuel Macron.

Fique atento a nossa agenda de eventos no site
www.roncatoadvogados.com

Leia o artigo na íntegra acessando: http://www.roncatoadvogados.com.br/artigos.asp?id=2189

No dia 23.05.17, a Roncato Advogados promoveu em
AGENDA | Palestras de Junho:
20 - 9h - Atualidades Tributárias: Parcelamentos e Reduções
22 - 9h - Relação de trabalho: PJ X CLT X Terceirização

Sócio-diretor: Pedro Roncato

Increva-se!
Ainda há
tempo!

Advogados redatores:

seu Auditório a palestra Relação de trabalho: PJ X CLT X
Terceirização. A Dra. Michely Xavier exemplicou sobre
o tema trazendo sua experiência com situações
corriqueiras do dia-a-dia das empresas.
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