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Soluções e impasses da administração pública 
são destaque nesta edição do Painel Jurídico. 
O portal Poder 360 publica artigo do nosso 
sócio-diretor Marco Antonio Innocenti, no 
qual critica as recorrentes propostas dos 
governantes de suspender o pagamento de 
precatórios e indica caminhos mais eficientes 
para a questão a partir de estudo inédito da 
FGV sobre o tema. 
Destaca-se também a apresentação da 
proposta de reforma administrativa, que 
chegou à Câmara dos Deputados nesta 
semana. Confira abaixo o artigo exclusivo 
da nossa advogada Fernanda Mendonça dos 
Santos Figueiredo que reforça a necessidade 
de manter a independência de setores 
essenciais do Estado.
No campo trabalhista, nossa sócia Fernanda 
Perregil participa de reportagem do UOL 
explicando o que determina a legislação em 
relação às folgas e horas extras do Carnaval. 
A especialista também assina artigo em 
conjunto publicado no mesmo portal sobre 
visibilidade trans e direito ao uso do nome 
social nas relações de trabalho.

Existem soluções 
eficientes  para  a 
gestão dos precatórios



Em artigo no Poder 360, nosso sócio-diretor 
Marco Antonio Innocenti indica caminhos 
para gerenciar essa dívida.

As várias formas de 
solucionar a questão 
dos precatórios

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/as-varias-formas-de-solucionar-a-questao-dos-precatorios-por-innocenti/


Artigo
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Mudança não pode prejudicar independência 
de setores essenciais do Estado. Confira o 
artigo da nossa advogada!

Reforma administrativa 
é necessária, mas 
requer cautela

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/reforma-administrativa-necessaria-mas-sem-atropelos-que-ponham-em-risco-a-independencia-de-setores-essenciais-do-estado/


Nossa sócia Fernanda Perregil esclarece 
dúvidas sobre folga e horas extras nesse 
período em reportagem do UOL.

Saiba quais são as 
regras trabalhistas  
para o Carnaval

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/vai-haver-folga-de-carnaval-ou-nao-veja-o-que-sua-empresa-pode-fazer/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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STF: imóvel de fiador
é impenhorável  em
aluguel comercial

Tratamento de resíduos 
gera crédito de Cofins,
diz Receita

Visibilidade trans 
e direito do nome
social no trabalho

De Brasília 
STF confirma prazos 
para análise de benefício 
do INSS

https://www.innocenti.com.br/stf-nega-penhora-de-imovel-de-fiador-em-contrato-de-aluguel-comercial/
https://www.innocenti.com.br/tratamento-de-residuos-gera-credito-de-cofins/
https://www.innocenti.com.br/visibilidade-trans-e-direito-ao-uso-do-nome-social-nas-relacoes-de-trabalho/
https://www.innocenti.com.br/plenario-confirma-homologacao-de-acordo-sobre-prazos-para-analise-de-beneficios-do-inss/


STJ: há incidência 
de ISS sobre 
armazenagem portuária
Entendimento é que atividade vai além da 
mera locação de espaço físico, o que faz 
com que seja tributável pelo ISS.

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/incide-iss-sobre-operacao-de-armazenagem-portuaria-de-conteineres-diz-stj/


Fique atento...

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação
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Conheça o nosso site

STF confirma não 
incidência de ITBI
sobre cessão de direito

Rescisão de contrato 
independe de concordância 
de construtora

https://avocar.com.br
https://www.innocenti.com.br/stf-reafirma-jurisprudencia-e-define-que-nao-incide-itbi-sobre-cessao-de-direito/
https://www.innocenti.com.br/rescisao-de-contrato-nao-depende-de-concordancia-de-construtora-diz-tj-sp/

