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Com os cofres vazios, os governantes, 
mais uma vez, propõem um calote nos 
precatórios. O problema é que o efeito pode 
ser exatamente o contrário do desejado, 
mostra nosso sócio-diretor Marco Antonio 
Innocenti, em artigo publicado no Estadão. 
O especialista se baseia em estudo inédito 
da FGV que mostra que a suspensão dos 
pagamentos desses títulos tem potencial 
para reduzir o crescimento econômico e pode 
estar atrelada ao aumento do desemprego.
Ainda nesta edição do Painel Jurídico você 
pode conferir artigo co-assinado pela nossa 
sócia Fernanda Perregil sobre os direitos 
das vítimas de violência doméstica ao 
teletrabalho protegido, também publicado 
no Estadão, e uma análise exclusiva da 
nossa sócia Cinthia Benvenuto a respeito 
do julgamento da tributação de software 
no STF. No campo do direito administrativo, 
sobressaem decisões favoráveis que 
garantem o direito à complementação de 
pensão aos dependentes de beneficiários 
da Lei 4819/58.

Calote em precatórios 
pode afetar desempenho 
da economia



Marco Antonio Innocenti defende, em artigo 
no Estadão, que moratória pode reduzir 
crescimento e aumentar desemprego.

Calote em 
precatórios  afeta
a economia do país

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/calote-em-precatorios-afeta-a-economia-do-pais/


Leia mais

No Estadão, nossa sócia Fernanda Perregil 
discute direito das vítimas de violência 
doméstica ao teletrabalho.

A importância da luta em 
defesa dos direitos 
das mulheres
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https://www.innocenti.com.br/a-importancia-da-luta-em-defesa-e-garantia-dos-direitos-humanos-das-mulheres/
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Para nossa sócia Cinthia Benvenuto, decisão 
do STF por incidência do ISS sobre software 
é vitória dos contribuintes.

STF: Modulação de 
efeitos da tributação 
sobre software

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/modulacao-de-efeitos-de-tributacao-de-software-esclarece-pontos-importantes-mas-alguns-contribuintes-ainda-saem-prejudicados/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Podcast:  demissão de 
empregados com HIV ou 
doenças graves

Cinthia Benvenuto é 
destaque no ranking Análise 
Advocacia Mulher 

Webinar:  o teto de
vidro da carreira da mulher

De Brasília 
candidatos com deficiência 
nos concursos públicos

https://www.innocenti.com.br/sumula-443-do-tst-tribunal-superior-do-trabalho-e-constitucional-ou-nao/
https://www.innocenti.com.br/cinthia-benvenuto-e-destaque-no-ranking-analise-advocacia-mulher/
https://youtu.be/qEMERwlV9Sg
https://www.innocenti.com.br/direito-de-candidatos-com-deficiencia-a-adaptacao-em-provas-fisicas-de-concursos-publicos/


Pensionistas obtêm 
decisões favoráveis   
sobre complementação
Decisões favorecem dependentes dos 
beneficiários da Lei 4819/58, para óbitos 
ocorridos após 13 de novembro de 2019.

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/decisoes-favoraveis-para-os-dependentes-dos-beneficiarios-da-lei-4819-58/


Fique atento...
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TJSP:  prazos processuais 
de processos físicos estão 
suspensos

Julgamento da Lei 
do Bem está empatado
da 1ª Turma do STJ
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https://www.innocenti.com.br/provimento-regulamenta-trabalho-100-remoto-em-todo-o-estado-de-sao-paulo/
https://www.innocenti.com.br/julgamento-sobre-lei-do-bem-esta-empatado-no-stj/

