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Innocenti consegue 
parcelamento de dívida 
de clube de futebol
A renegociação da dívida da Ponte Preta, 
de Campinas, foi notícia no site do Globo 
Esporte com a participação da nossa sócia 
Cinthia Benvenuto e do nosso advogado 
Thiago Bressan, especialistas em Direito 
Tributário. A equipe da área elaborou também 
informativo onde destaca a decisão contra 
a incidência de IRPJ e CSLL na taxa Selic. 
Outra decisão importante é destaque no 
Painel Jurídico. O STF cassou decisão 
do TJSP  em favor dos ex-empregados e 
pensionistas da CESP. 
Na área trabalhista, nossa sócia Fernanda 
Perregil conversou com especialista em 
compliance sobre a importância de ter um 
canal de denúncias adequado nas empresas. 
De Brasília, anunciamos o início do julgamento 
da desoneração da folha de pagamento.
Esta edição apresenta ainda o guia do governo 
para que empresas com tratamento de dados 
de pequeno porte possam se adequar à Lei 
Geral de Proteção de Dados, além de outras 
notícias relevantes. Boa leitura!



Leia mais

O site do Globo Esporte noticiou que a Ponte 
Preta renegociou débitos com a Receita 
Federal, com apoio da Innocenti Advogados..

Setor de eventos pode 
renegociar dívidas; 
clube foi beneficiado
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https://ge.globo.com/sp/campinas-e-regiao/futebol/times/ponte-preta/noticia/ponte-aproveita-programa-de-renegociacao-e-reduz-divida-com-governo-federal-em-r-23-milhoes.ghtml


Leia mais

Nossa head de ESG, Fernanda Perregil, 
conversou com o especialista em compliance 
Paulo Rogerio da Silva em novo podcast.

Canal de denúncia 
pode evitar problemas 
maiores para empresas 
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https://open.spotify.com/episode/7EPdPkGouknEvyAPM5YnnP?si=4aiajSAGRyep0EarnhJvAg&dl_branch=1&nd=1


Leia mais

Alexandre de Moraes reafirma manutenção 
da complementação de proventos a todos 
beneficiários do Plano 4819.

Cesp: STF cassa 
decisão do TJ-SP em 
favor da AAFC
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https://www.innocenti.com.br/ministro-alexandre-de-moraes-cassa-decisao-do-tribunal-de-justica-de-sao-paulo-em-favor-dos-ex-empregados-e-pensionistas-da-cesp/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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TRT-4 reconhece 
vínculo de emprego entre 
dentista e clínica

Juiz isenta multa 
contratual de loja que 
fechou na pandemia

União não pode cobrar 
IRPJ e CSLL sobre os valores 
referentes à taxa Selic

De Brasília 
Na pauta do STF, a 
desoneração da folha de 
pagamentos de 17 setores

https://www.innocenti.com.br/trt-4-reconhece-vinculo-de-emprego-entre-dentista-e-clinica/
https://www.innocenti.com.br/juiz-isenta-multa-contratual-de-loja-que-fechou-na-pandemia/
https://www.innocenti.com.br/stf-declara-inconstitucional-a-incidencia-do-irpj-e-da-csll-sobre-a-taxa-selic-decorrente-de-repeticoes-de-indebito-tributario/
https://www.innocenti.com.br/stf-comeca-a-julgar-a-desoneracao-da-folha-de-pagamentos-que-afeta-17-setores-economicos-diferentes/


Leia mais

Governo lançou guia para quem não tem 
especialistas em segurança da informação, 
mas precisa se adequar à legislação.

Como agentes de 
pequeno porte devem 
agir com a LGPD
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https://www.innocenti.com.br/anpd-cria-guia-orientativo-para-agentes-de-tratamento-de-dados-de-pequeno-porte/


Fique atento...
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Conheça o nosso site

Câmara de São Paulo vota 
reforma da previdência
na próxima semana

STF vai analisar conceito 
de insumo para crédito 
de PIS e Cofins

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/camara-de-sp-votara-reforma-da-previdencia-no-dia-13-com-galeria-reaberta-so-para-vacinados/
https://www.innocenti.com.br/stf-analisara-conceito-de-insumo-para-credito-de-pis-cofins/

