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STF decide em favor
do contribuinte na
“tese do século”
O STF finalmente decidiu em favor do 
contribuinte, modulando os efeitos do ICMS 
destacado das bases do PIS e da Confins. 
Essa questão, que se arrastou durante anos 
e ficou conhecida como “a tese do século”, 
é destaque nesta edição do Painel Jurídico.  
Na área de Direito Administrativo, o 
advogado Victor Meira de Oliveira assina 
artigo em que explica como a Emenda 
Constitucional nº 109  interfere na 
remuneração de servidores públicos. 
A nova área de ESG continua em destaque 
na mídia, dessa vez, no site Iberian Lawyer. 
A head da área, Fernanda Perregil, também 
volta a conversar com a professora 
Erotilde Minharro, agora para discutir a 
relação entre empresa e colaboradores. 
Fernanda Perregil também concedeu entrevista 
ao portal R7, comentando a necessidade 
de regulamentar o home office no Brasil. 
As relações de consumo são tema de um 
seminário do Ibrac (Instituto Brasileiro de 
Estudos de Concorrência, Consumo e 
Comércio Internacional) que teve como 
mediadora nossa sócia Laura Morganti. Boa 
leitura!



A exclusão do ICMS na base de cálculo do 
PIS/Cofins se dará pelo ICMS destacado e 
garante devolução de valores pagos para 
quem ajuizou ação até março de 2017.
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https://www.innocenti.com.br/stf-modula-efeitos-da-exclusao-do-icms-das-bases-do-pis-e-da-cofins-e-acolhe-tese-dos-contribuintes-em-relacao-a-exclusao-do-icms-destacado/


Leia mais

Fernanda Perregil volta a conversar com a 
professora Erotilde Minharro. As especialistas 
discutem as relações com os colaboradores.

Podcast aponta 
aspectos práticos
do ESG

PainelJurídico

https://open.spotify.com/episode/0Muvq4haNQYOomnmBaL2G7?si=5TkcgRIJSUmbBQwjJPbJTg&utm_source=whatsapphttps://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/29---O-Conceito-ESG-evpomn
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Leia mais

O advogado Victor F. Meira de Oliveira assina 
artigo sobre gatilhos que afetam diretamente 
a remuneração dos servidores.

PEC Emergencial
e remuneração
dos servidores

https://www.innocenti.com.br/emenda-constitucional-109-e-o-impacto-nos-proventos-dos-servidores-publicos/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Iberian Lawyer:
Innocenti Advogados lança 
área de ESG

Sem prova de uso para 
subsistência,  imóvel pode
ir a penhora

Laura Morganti  
medeia painel sobre 
relações de consumo

De Brasília 
Marco Legal das
Startups próximo
da sanção

http://iberianlawyer.com/latin-america/news-latin-america/12796-innocenti-advogados-launches-esg-area
https://www.innocenti.com.br/sem-prova-de-uso-para-subsistencia-imovel-nao-pode-ser-retirado-de-penhora/
https://youtu.be/sSjlKRLiOog?list=PL_2WGH0uWhaW32CRng0r2IFUVy6SW-fq4
https://www.innocenti.com.br/pl-que-institui-o-marco-legal-das-startups-e-do-empreendedorismo-inovador-deve-ser-sancionada-em-breve/


Nossa sócia Fernanda Perregil comenta 
os aspectos legais da implementação do 
home office em reportagem no site R7.

Trabalho no pós-
pandemia será híbrido, 
flexível e conectado
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https://www.innocenti.com.br/para-especialistas-desafio-de-empresas-e-trabalhadores-sera-manter-e-ate-maximizar-a-produtividade-em-novos-espacos/


Fique atento...
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Fazenda negocia desconto 
para tributos sobre  
participação nos lucros

IOF não incide  
em valor adiantado de 
contrato de câmbio

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/receita-federal-e-pgfn-editam-nova-transacao-tributaria-para-encerrar-discussoes-envolvendo-tributacao-de-plr/
https://www.innocenti.com.br/nao-incide-iof-em-valor-recebido-em-adiantamento-de-contrato-de-cambio/

