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Com foco no futuro, 
Innocenti Advogados 
lança área de ESG 
A efetivação dos princípios do ESG 
(Environmental, Social and Governance) nas 
empresas é o principal objetivo da Innocenti 
Advogados ao lançar uma área específica 
para o tema. 
O ESG tornou-se foco dos administradores 
com visão de futuro. Seu conceito será 
apresentado nessa edição do Painel Jurídico 
a partir de um podcast com a nossa sócia 
Fernanda Perregil. Detalhamos também a 
implementação da área no escritório.
No Direito Administrativo, o Painel traz um 
podcast com o sócio-diretor Marco Antonio 
Innocenti  sobre decisão histórica no STF em 
relação aos direitos dos empregados da antiga 
Cesp (Companhia Energética de São Paulo). 
Ainda na esfera do STF, nosso advogado 
tributarista Thiago Decoló Bressan escreve 
artigo sobre o tão esperado julgamento da 
correção do Fundo de Garantia.
A advogada Janaína de Castro Galvão, da 
área de Direito Cível e Resolução de Conflitos, 
fala sobre as possíveis penalidades previstas 
na Lei Geral de Proteção de Dados. 



O escritório passa a oferecer assessoria em 
três pilares: direitos humanos, governança 
e relações sociais e trabalhistas.

Área do ESG da Innocenti 
foca nas relações

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/com-foco-no-futuro-innocenti-advogados-lanca-area-de-esg/


Leia mais

Nossa sócia Fernanda Perregil conversa 
com a professora e juíza Erotilde Minharro 
sobre boas práticas de governança.

Especialistas 
discutem o ESG no 
ambiente de trabalho
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https://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/29---O-Conceito-ESG-evpomn


Artigo
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Leia mais

O advogado Thiago Decoló Bressan, da área 
tributária, assina artigo sobre o esperado 
julgamento e suas possíveis modulações.

STF decide
sobre correção
do FGTS

https://www.innocenti.com.br/supremo-tribunal-federal-decidira-acerca-do-indice-de-correcao-monetaria-do-fgts/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Cooperativas devem
pagar PIS e Cofins
de royalties

Cinco anos para cobrança 
de  imposto sobre 
transferência de bens 

Podcast:  Quais as 
penalidades para quem 
descumprir a LGPD

De Brasília 
STF: Estados podem 
proibir propaganda para 
consignados?

https://www.innocenti.com.br/stj-valida-pis-e-cofins-sobre-royalties-de-cooperativa-agricola/
https://www.innocenti.com.br/stj-define-que-estado-tem-cinco-anos-para-cobrar-itcmd/
https://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/30-LGPD---Penalidades-administrativas-e-processos-judiciais-em-caso-de-descumprimento-da-Lei-e109sjc
https://www.innocenti.com.br/stf-julga-acao-direta-de-inconstitucionalidade-que-discute-se-lei-estadual-pode-proibir-banco-de-oferecer-emprestimo-a-aposentados-e-pensionistas/


Nosso sócio-diretor Marco Antonio Innocenti 
fala da decisão do STF que resolve questão 
discutida há 16 anos.

Aposentados da 
Cesp têm direitos 
garantidos

Leia mais
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https://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/28---Plano-4819-da-Fundao-CESP---Complementao-de-aposentadoria-evpfpj


Fique atento...
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Conheça o nosso site

Prazo final do Imposto
de Renda  continua
31 de maio

É possível tributar 
depósito bancário, 
decide STF

https://avocar.com.br
https://www.innocenti.com.br/prazo-do-imposto-de-renda-e-mantido-para-31-de-maio/
https://www.innocenti.com.br/supremo-valida-tributacao-sobre-deposito-bancario/

