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Análise Editorial destaca 
previdência, logística e 
tributário da  Innocenti
A Innocenti Advogados foi, mais uma vez, 
destaque na Análise Editorial, referência 
nacional em reconhecimento de escritórios 
e profissionais. Nossos trabalhos na área 
previdenciária e no setor de transporte e 
logística foram apontados pela pesquisa. A 
sócia Cinthia Benvenuto foi destaque entre 
os profissionais mais admirados nas áreas 
tributária e transporte e logística. 
Cinthia também participou de reportagem 
no Valor Econômico sobre o prazo final para 
as empresas e organizações atingidas pela 
pandemia negociarem suas dívidas. 
Na área trabalhista, Samanta Leite Diniz e 
Renata Magalhães Rocha escrevem para 
o Painel sobre o julgamento do trabalho 
intermitente pelo STF.
E para quem perdeu, destacamos o encontro 
promovido pela Innocenti e o Migalhas sobre 
as barreiras e os avanços no enfrentamento ao 
racismo com grandes nomes que analisaram 
o momento atual. 
Aproveite essas e outras informações. Ótima 
leitura!



Leia mais

As áreas previdenciária e tributária da Innocenti 
foram apontadas na publicação que elenca os 
escritórios e profissionais mais reconhecidos.

Innocenti é
destaque na
Análise Editorial
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6867533918980198400


Leia mais

Nossa sócia Cinthia Benvenuto participou de 
reportagem no Valor sobre as possibilidades  
para quem foi atingido pela pandemia. 

Empresas têm um mês 
para negociar dívidas 
tributárias
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https://www.innocenti.com.br/empresas-tem-um-mes-para-negociar-dividas-tributarias/
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Leia mais

Samanta Leite Diniz e Renata Magalhães 
Rocha, da área Trabalhista, escrevem sobre 
os votos já proferidos pelo STF.

Suspenso julgamento 
de ações sobre o 
trabalho intermitente

https://www.innocenti.com.br/stf-suspende-julgamento-de-acoes-sobre-o-trabalho-intermitente/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Contrato de venda 
deve ser rescindido por 
inadimplência do comprador

Criança com síndrome 
de Down tem direito a 
benefício assistencial 

Regras do RGPS se 
aplicam à aposentadoria 
de servidor federal

Laura Morganti participa do 
Congresso Brasileiro de 
Direito do Consumidor

https://www.innocenti.com.br/tj-sp-rescinde-contrato-de-venda-de-imovel-por-inadimplencia-de-compradores/
https://www.innocenti.com.br/crianca-com-sindrome-de-down-recebera-beneficio-assistencial/
https://www.innocenti.com.br/stf-determina-aplicacao-de-regras-do-rgps-na-conversao-de-tempo-especial-para-aposentadoria-de-servidora-federal/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6869372666554540032


Leia mais

Nossa sócia Fernanda Perregil mediou o 
debate com especialistas e ativistas sobre 
o quanto é preciso avançar na questão.

Webinar discute 
barreiras e avanços da 
luta contra o racismo 

AS BARREIRAS E OS AVANÇOS NO
ENFRENTAMENTO AO RACISMO

AÍLTON GRAÇA
Ator

FERNANDA
SANTIAGO 

Procuradora da Fazenda 
Nacional, Mestranda em 

Direitos Humanos

IZABEL CRISTINA 
BARROS

Advogada e candidata 
à vice-presidência da 

OAB/SP

LUANDA PIRES
Advogada e candidata à 
conselheira estadual da 

OAB/SP

JUCILENE DE CAMPOS 
DOS SANTOS

Advogada na Innocenti 
Advogados e candidata à 

conselheira federal 
na OAB/SP

SEBASTIÃO
ARCANJO

(TIÃOZINHO)
Presidente da Associação 

Atlética Ponte Preta

MODERADORA
FERNANDA
PERREGIL 

Sócia das práticas 
trabalhistas e ESG na 
Innocenti Advogados

1 9/1 1 ,  s ext a -fe i ra     A  p a r t i r  d a s  9 h s

ACESSE E PARTICIPE:

migalhas.com.br/webnar

W E B I N A R
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https://www.migalhas.com.br/quentes/354583/as-barreiras-e-os-avancos-no-enfrentamento-ao-racismo


Fique atento...

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação

innocenti.com.br
Conheça o nosso site

Aprovado PL que tipifica 
crime de injúria racial em 
locais públicos

Aprovada no Senado, 
PEC dos Precatórios 
volta para a Câmara

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/camara-aprova-pl-que-tipifica-crime-de-injuria-racial-em-locais-publicos/
https://www.innocenti.com.br/aprovada-no-senado-a-pec-dos-precatorios-volta-com-mudancas-para-a-camara/

