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Innocenti debate 
diversidade e 
trabalho no ESG
No mês da diversidade, o tema ganha 
destaque neste Painel Jurídico sob o viés 
do Direito Trabalhista e de práticas em ESG, 
por conta de ações desenvolvidas por nossa 
sócia Fernanda Perregil. A advogada, que 
integra a Comissão de Diversidade Sexual e 
de Gênero da OAB, lançou livro sobre o tema 
em webinar, moderou live sobre mulheres 
em conselhos de empresas e participou de 
evento virtual para falar de práticas ESG de 
combate à discriminação.
Nossa sócia Laura Morganti tem artigo seu 
publicado no Estadão, no qual explica que o 
IGP-M, em alta histórica, pode ser substituído 
pelo IPCA, mais amigável, em outros tipos 
de contratos além dos referentes a aluguel 
de imóveis.
A Lei de Acesso à Informação e seu conflito 
com a LGPD é tema de artigo assinado pelo 
advogado José Jerônimo Nogueira de Lima. Já 
a equipe de Direito Tributário e Fiscal explica 
as diretrizes para cumprimento da ordem de 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS 
e da Cofins.



Nossa sócia Fernanda Perregil debate 
práticas ESG de combate a discriminações 
em webinar da OAB

Evento discute 
práticas de inclusão 
nas empresas

Leia mais
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_hoje-%C3%A0s-18h-ser%C3%A1-realizado-o-webinar-pr%C3%A1ticas-activity-6810538452979875841-tTdu


Leia mais

Laura Morganti conta em artigo como 
negociação pode ser feita em vários 
contratos, além do aluguel

No Estadão, sócia 
explica troca do IGP-M 
pelo IPCA
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https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-substituicao-do-igp-m-pelo-ipca-para-alem-dos-contratos-de-aluguel/


Artigo
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Leia mais

O advogado José Jerônimo Nogueira 
de Lima aponta os conflitos entre a nova 
lei e o direito à informação

Lei de Acesso à 
Informação e seu 
conflito com a LGPD

https://www.innocenti.com.br/lei-de-acesso-a-informacao-e-seu-conflito-com-a-lgpd/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Live discute participação 
de mulheres em conselhos 
de empresas

Carf decide que despesas 
portuárias geram créditos
por gastos operacionais

Aprovado parecer com 
diretrizes para exclusão 
do ICMS de PIS e Cofins

De Brasília 
Ex-dono que não comunicou 
venda de veículo responde 
por infrações

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_innocentiadvogados-diversidadeeinclusao-activity-6807754534346092544-w5ob
https://www.innocenti.com.br/carf-decide-que-despesas-portuarias-geram-creditos/
https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_foi-aprovado-pela-d-procuradoria-geral-da-activity-6805849041079951360-gurQ
https://www.innocenti.com.br/antigo-dono-que-nao-comunicou-venda-de-veiculo-responde-solidariamente-por-infracoes/


Fernanda Perregil lança em webinar obra 
coletiva que coordenou, sobre diversidade 
e inclusão na América Latina

Sócia lança livro sobre 
diversidade em evento 
da OAB

Leia mais
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_inclusaeto-diversidade-activity-6808396541817085952-B1l8/
https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_inclusaeto-diversidade-activity-6808396541817085952-B1l8


Fique atento...
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innocenti.com.br
Conheça o nosso site

Gilmar Mendes pede vista 
de processo sobre ICMS 
de energia elétrica e telecom

Empresa luta na Justiça por 
juros de lucros cessantes pós-
liquidação de precatório

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/gilmar-mendes-pede-vista-de-processo-sobre-icms-de-energia-eletrica-e-telecom/
https://www.innocenti.com.br/empresa-luta-na-justica-por-juros-de-lucros-cessantes-pos-liquidacao-de-precatorio/

