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Esta edição do Painel Jurídico marca um 
momento muito especial para nós, com o 
lançamento da nova identidade visual da 
Innocenti Advogados. A atualização traduz 
a mensagem que queremos transmitir a 
nossos clientes e ao mercado: mantemos 
a solidez e o nosso histórico, sem deixar 
de agregar o novo. Conheça as mudanças 
no primeiro link e no artigo dos nossos 
sócios-diretores Ricardo Innocenti e 
Marco Antonio Innocenti.

Além disso, estreamos a seção “De 
Brasília”, com artigo da coordenadora do 
nosso escritório na capital, Fernanda M. 
S. Figueiredo. A ideia é trazer notícias e 
análises de temas relevantes tanto nos 
tribunais superiores quanto em outras 
esferas do poder público.

Na mídia, nossa sócia Cinthia Benvenuto 
participou de reportagem do Broadcast 
sobre o possível aumento do ISS em São 
Paulo. Confira também outras notícias 
relevantes do mundo jurídico!

Innocenti Advogados 
tem nova identidade 
visual



Atualização da marca agrega o novo sem 
abrir mão da nossa história e da solidez, 
que sempre foi o nosso diferencial.

Innocenti Advogados 
lança nova 
identidade visual

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/nova-identidade-visual-alia-solidez-e-modernidade/


Artigo
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Nossos sócios-diretores Ricardo 
Innocenti e Marco Antonio Innocenti 
explicam as mudanças no escritório.

Tradição e inovação 
caminham juntas na 
Innocenti 

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/tradicao-e-inovacao-caminham-juntas-na-innocenti/


Fernanda M. S. Figueiredo, coordenadora 
do escritório de Brasília, mostra os 
benefícios da lei para os negócios.

Novo marco legal 
do saneamento básico 
traz oportunidades

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/oportunidades-de-negocio-com-o-novo-marco-legal-do-saneamento-basico/


PainelJurídico

Governo recua  e tira 
Covid de rol de doenças 
ocupacionais

LGPD: por decreto, 
presidente cria autoridade 
reguladora

STF mantém IPI para 
revenda de mercadorias 
importadas

STF:  contribuição 
previdenciária incide sobre 
terço de férias

https://www.innocenti.com.br/ministerio-da-saude-volta-atras-e-retira-covid-do-rol-de-doencas-ocupacionais/
https://www.innocenti.com.br/lgpd-pode-entrar-em-vigor-em-ate-15-dias-e-bolsonaro-assina-decreto-sobre-autoridade-reguladora/
https://www.innocenti.com.br/industrias-vencem-no-stf-disputa-bilionaria-contra-importadores/
https://www.innocenti.com.br/uniao-vence-no-supremo-disputa-sobre-terco-de-ferias/


Broadcast: Aumento 
do ISS em SP impacta 
comércio
Em reportagem, nossa sócia Cinthia 
Benvenuto destaca que elevação da 
alíquota pode espantar contribuintes.

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/impacto-do-aumento-do-iss-em-sao-paulo-sobre-o-comercio/
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Fique atento...

Conheça o novo site 
da Innocenti Advogados!

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação

CNJ lança programa para 
destravar execuções 
judiciais

STF: Pedido de vista adia 
decisão sobre correção 
trabalhista

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados-associados/
https://www.innocenti.com.br/judiciario-lanca-programa-para-destravar-processos-de-execucoes-fiscais/
https://www.innocenti.com.br/stf-adia-correcao-trabalhista-com-empate-em-placar/

