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Innocenti é destaque 
em ranking internacional

A Innocenti Advogados foi destaque no The 
Legal 500, um dos principais diretórios jurídicos 
do mercado mundial, pelo atendimento na 
área de Direito Público. Nossa consultora 
Fernanda M.S. Figueiredo defende a inclusão 
do assédio sexual na lista das improbidades 
administrativas em artigo publicado no Correio 
Braziliense. 
Já o advogado Thiago Bressan comenta em 
artigo exclusivo para o Painel a decisão do 
STJ que diminuiu as chances de discussão 
judicial sobre compensação em execução 
fiscal. 
Nossa sócia Fernanda Perregil foi palestrante 
em duas oportunidades. Pela PUC-Rio, 
discutiu a diversidade nos conselhos de 
administração de empresas. Em outro 
webinar, a sócia mediou a discussão sobre 
compliance trabalhista e a Lei Geral de 
Proteção de Dados.
A LGPD também é tema de informe elaborado 
pela equipe de Direito Cível, sobre as regras 
publicadas para fiscalização das empresas. 
Boa leitura!



Leia mais

Escritório foi destaque no The Legal 500, um 
dos principais diretórios jurídicos do mercado 
mundial, pelo atendimento na área. 

Reconhecimento 
internacional 
no Direito Público
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856934210838515712


Leia mais

Nossa sócia Fernanda Perregil participou 
de um webinar sobre a questão promovido 
pela Escola de Negócios da PUC-Rio.

Como  ter diversidade 
nos Conselhos de 
Administração 
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https://youtu.be/wOGc4kO6eNg


Artigo
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Leia mais

O advogado Thiago D. Bressan escreve sobre 
decisão do STJ que diminui  as chances para 
o devedor discutir a questão.

Afastada discussão de 
compensação em 
execução fiscal

https://www.innocenti.com.br/stj-afasta-possibilidade-de-discutir-compensacao-tributaria-em-execucao-fiscal/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Banco é condenado por 
não colocar nome social de 
transexual no cartão

É inconstitucional exigir 
inscrição de defensor 
público na OAB

Evento discute compliance 
trabalhista e a Lei Geral de 
Proteção de Dados

De Brasília 
Saem normas para a 
fiscalização da Lei Geral de 
Proteção de Dados

https://www.innocenti.com.br/banco-e-condenado-por-nao-colocar-nome-social-de-transexual-em-cartao/
https://www.innocenti.com.br/stf-e-inconstitucional-exigir-inscricao-de-defensor-publico-na-oab/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854388592765108225
https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_anpd-lgpd-dados-activity-6859870106315452416-yxK1/


Leia mais

Em artigo no Correio Braziliense, Fernanda 
M.S. Figueiredo defende que o crime deveria 
estar especificado na lei recém-aprovada. 

Assédio sexual 
como ato de 
improbidade
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https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/10/4958680-o-assedio-sexual-precisa-ser-considerado-um-ato-de-improbidade.html


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

Penhora de salário de 
empregador não pode 
comprometer sua subsistência

Aprovada PEC dos 
Precatórios com 
mudanças de última hora

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/penhora-de-salario-de-empregador-nao-pode-comprometer-sua-subsistencia-diz-trt-2/
https://www.innocenti.com.br/camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-precatorios-com-mudancas-de-ultima-hora/

