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Relator da Reforma 
Administrativa ouve 
sugestões e críticas
A Innocenti Advogados recebeu os deputados 
federais Rui Falcão e Arthur Maia, que é 
relator da Reforma Administrativa, para uma 
conversa com presidentes de associações e 
sindicatos com grande representatividade no 
serviço público. Maia pediu sugestões para 
aprimorar, entre outros temas, a definição 
de carreira típica ou exclusiva de Estado. 
O Painel Jurídico se volta também para a 
questão do trabalho com foco nas empresas 
privadas e na tecnologia, apresentando o 
seminário de LGPD, coordenado pela sócia 
Fernanda Perregil, que também participa de 
um podcast sobre ESG. 
A presença da Innocenti no ranking de 
diversidade e inclusão da Análise Editorial 
ganha destaque.
Na área tributária, a contribuição vem da 
advogada Ana Claudia de Andrade Argenta, 
que discute a tributação do “cashback”, 
promoção cada vez mais comum. O Painel 
continua acompanhando a ameaça aos 
precatórios pelo governo e as decisões  
jurídicas mais relevantes. Boa leitura!



Leia mais

Innocenti Advogados promoveu encontro 
com deputados Arthur Maia e Rui Falcão 
e representantes de diversas categorias.

Relator propõe 
discutir carreira 
com servidores
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https://www.innocenti.com.br/na-innocenti-relator-da-reforma-administrativa-abre-dialogo-para-a-definicao-das-carreiras-tipicas-de-estado/


Leia mais

Fernanda Perregil coordenou “Simpósio Lei 
Geral de Proteção de Dados e Compliance 
Trabalhista”, no Migalhas.

Prevenção nas 
relações de trabalho
à luz da LGPD
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_simp%C3%B3sio-lei-geral-de-prote%C3%A7%C3%A3o-de-dados-e-activity-6834441084966334464-nxTW


Artigo
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Leia mais

A advogada da área Fiscal e Tributária Ana 
Claudia de Andrade Argenta explica em 
artigo como a Receita trata o tema .

A questão da 
tributação sobre 
“cashback”

https://www.innocenti.com.br/tributacao-do-cashback/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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O Globo 
Fernanda Perregil fala sobre 
as adaptações legais 
no home office

R7
Funcionário não pode 
se recusar a tomar vacina

De Brasília 
Audiência no STF discute 
educação equitativa

Podcast 
Especialistas discutem os 
propósitos do ESG

https://www.innocenti.com.br/wp-content/uploads/2021/08/o-globo-trabalho-presencial-16-8-1.pdf
https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_direitodotrabalho-vacinaaexaeto-covid19vaccines-activity-6830930499091894272-3Ajt
https://www.innocenti.com.br/stf-promove-audiencia-sobre-educacao-equitativa-na-semana-da-pessoa-com-deficiencia/
https://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/35---ESG-com-propsito-e15l1ne


Leia mais

Ranking da Análise Editorial apontou Innocenti 
Advogados como um dos escritórios de 
advocacia que trabalham a inclusão.

Innocenti é 
apontada por política 
de diversidade
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https://analise-asset.s3.us-east-2.amazonaws.com/entry/analise-adv-d-i-c3-2210-0-0-1628861760.pdf


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

STF só julgará precatórios 
depois de decisão no 
Congresso Nacional

Não é possível penhora de 
bem de família se credor não 
é hipotecário

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/fux-diz-a-lira-que-stf-so-se-pronuncia-sobre-precatorios-depois-congresso/
https://www.innocenti.com.br/nao-e-possivel-penhora-de-bem-de-familia-se-credor-nao-e-hipotecario/

