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Eixo social do ESG 
aproxima stakeholders
ESG (Environmental, Social and Governance) 
ganhou destaque no mercado em decorrência 
das novas exigências socioeconômicas. 
Nesta edição do Painel Jurídico, é possível 
conhecer o assunto a partir do artigo da 
nossa sócia Fernanda Perregil, publicado no 
site LexLatin e que enfatiza a questão social.  
É nesse sentido que a Innocenti Advogados 
criou um Banco de Talentos da Diversidade, 
que você pode conhecer aqui.
Acompanhando as discussões sobre a Nova 
Lei Geral de Proteção de Dados, nesta edição 
do Painel Jurídico, nossa advogada Janaína 
de Castro Galvão fala sobre sua aplicação 
em condomínios. A questão dos condomínios 
é assunto da nossa sessão De Brasília, que 
noticia decisão do STF sobre o direito de o 
condomínio vetar a locação temporária por 
aplicativo.
Já a advogada Julia Galvão Cavalcante 
de Queiroz discute, em artigo assinado, 
projeto de lei que pretende facilitar o divórcio 
consensual, mesmo com casais com filhos 
menores. Acompanhe também outras notícias 
importantes nesta edição do Painel Jurídico.



Em artigo, Fernanda Perregil explica o 
conceito do ESG, sua criação e como 
garantir o eixo social dessas práticas.

Especialista destaca o 
eixo social do ESG

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/o-eixo-social-do-esg-na-cadeia-produtiva-e-a-relacao-com-os-stakeholders/


Leia mais

Entidade quer também a volta da possibilidade 
de linhas de crédito da União para os outros 
entes cumprirem suas obrigações.

OAB vai ao STF 
contra adiamento
de precatórios
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https://www.innocenti.com.br/oab-questiona-no-stf-novo-adiamento-de-prazo-e-extincao-de-linha-de-credito-para-precatorios/


Leia mais

Julia Galvão Cavalcante de Queiroz discute 
projeto que pode diminuir o trabalho da 
Justiça, mas garante os direitos dos menores.

PL propõe facilitar o 
divórcio consensual 
com filhos
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https://www.innocenti.com.br/a-efetiva-desjudicializacao-do-divorcio-consensual-e-garantia-do-melhor-interesse-do-menor-proposta-trazida-pelo-pl-no-731-2021/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Migalhas:  Laura Morganti
é a nova sócia da 
Innocenti Advogados

Receita vai cobrar 
PIS e Cofins sobre 
variação cambial

Podcast:  LGPD e os
reflexos nos condomínios 
empresariais e residenciais

De Brasília 
Condomínio pode
proibir locação 
por aplicativo

https://www.migalhas.com.br/quentes/343689/laura-morganti-e-a-nova-socia-da-innocenti-advogados-associados
https://www.innocenti.com.br/receita-cobrara-pis-e-cofins-sobre-variacao-cambial/
https://open.spotify.com/episode/4v8GmHx3q0dLLPLII5J2wy?si=xc8rfip_TQC5jwKe_Vy68g&nd=1
https://www.innocenti.com.br/stj-valida-a-proibicao-por-condominios-de-locacoes-via-airbnb-e-outras-plataformas-digitais/


Leia mais

Comitês de Diversidade e de Estágio criam 
metas de inclusão para pessoas negras, 
LGBTQIA+ ou pessoas com deficiência.

Innocenti Advogados 
cria banco de talentos 
da diversidade
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6787785789410422785/


Fique atento...
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Conheça o nosso site

TJSP cria balcão virtual  
para comunicação de 
advogados e secretarias

Demora do Orçamento 
2021 pode atrasar
precatórios do INSS

https://avocar.com.br
https://www.migalhas.com.br/quentes/343786/tj-sp-cria-balcao-virtual-para-comunicacao-de-advogados-e-secretarias?U=7A370703_0F5&utm_source=informativo&utm_medium=1641&utm_campaign=1641
https://www.innocenti.com.br/demora-do-orcamento-2021-pode-atrasar-precatorios-do-inss/

