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A pauta jurídica está aquecida e variada, 
como mostra esta edição do Painel 
Jurídico. No direito administrativo, o 
destaque é o debate sobre a LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados). Em artigo 
publicado no Estadão, nossos advogados 
mostram que o poder público ainda tem 
muito trabalho pela frente para se adequar 
à nova legislação. Ainda na esfera pública, 
o governo sancionou uma lei que prevê 
a possibilidade de acordo direto entre a 
União e os credores para pagamento de 
precatórios com desconto.

No direito trabalhista, nossa sócia Fernanda 
Perregil fala na mídia sobre as regras para 
o saque do FGTS. Confira também o artigo 
da nossa advogada Samanta L. S. Moreira 
Leite Diniz, que explica a importância 
da mediação pré-contratual. Veja ainda 
mais notícias sobre direito tributário e 
empresarial!

LGPD: poder público 
precisa se preparar 
para proteger dados



Nossa sócia Daniela B. Barbosa 
e nosso advogado Victor F. Oliveira 
debatem o assunto em artigo no Estadão.

Poder público ainda 
não está preparado 
para a LGPD

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/lgpd-a-necessidade-de-protecao-dos-dados-do-setor-publico-2/
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Em artigo, nossa advogada Samanta L. S. 
Moreira Leite Diniz explica a importância 
da mediação pré-contratual.

Como usar a mediação 
para negociar com 
os sindicatos?

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/como-utilizar-a-mediacao-para-negociar-com-os-sindicatos/


Limite máximo de desconto permitido 
é de 40% do valor do crédito atualizado 
sem afastar atualização monetária.

Precatório: nova lei 
prevê acordo direto 
entre União e credor

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/sancionada-lei-que-preve-acordo-direto-entre-uniao-e-credor-para-pagamento-de-precatorio/
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Supremo decide manter 
adiciona l  de 1% à Cofins-
importação

Recuperação judicial 
requer certidão fiscal, 
determina Fux

STF:  municípios ganham 
disputas sobre cobrança 
de ISS

De Brasília 
Participação das 
mulheres nas eleições: 
não ao retrocesso!

https://www.innocenti.com.br/stf-mantem-adicional-de-1-a-cofins-importacao-e-proibe-compensacao/
https://www.innocenti.com.br/decisao-do-supremo-exige-certidao-fiscal-de-empresa-em-recuperacao/
https://www.innocenti.com.br/municipios-vencem-importantes-disputas-sobre-iss-no-supremo/
https://www.innocenti.com.br/participacao-das-mulheres-nas-eleicoes-nao-ao-retrocesso/


Desempregados 
há 3 anos ou mais têm 
direito de sacar FGTS
No site Notícias Concursos, nossa sócia 
Fernanda Perregil explica as regras para 
resgatar o dinheiro.

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/quem-esta-desempregado-ha-tres-anos-ou-mais-tem-direito-ao-saque-integral-do-fgts/


Fique atento...
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Estado não é responsável 
por dívida trabalhista 
de terceiros

Segurado não deve 
pagar multa em rescisão 
de plano de saúde

https://avocar.com.br
https://centile.zoom.us/j/91320724118
https://www.innocenti.com.br/administracao-nao-pode-ser-responsavel-por-divida-trabalhista-de-terceirizada/
https://www.innocenti.com.br/segurado-nao-deve-pagar-multa-por-rescindir-plano-de-saude-diz-juiza/

