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A Fundação Getúlio Vargas e a Innocenti 
Advogados promovem no próximo dia 31 o 
seminário  online Efeitos da Postergação do 
Pagamento de Precatórios, que apontará, 
a partir de uma detalhada pesquisa, as 
consequências dos adiamentos e também 
as soluções para a questão. 
No mesmo dia, haverá o lançamento do 
livro coordenado pela sócia Karina Penna 
Neves sobre ética na Advocacia. Ainda sobre 
precatórios, a advogada Gabriela Vieira dos 
Santos escreve sobre as melhorias na Upefaz.
Dois podcasts também fazem parte dessa 
edição. A sócia Daniela Barreiro fala sobre 
complementação de pensão. O professor 
da USP Guilherme Feliciano conversa com 
a sócia Fernanda Perregil sobre a correção 
monetária dos débitos trabalhistas.
Fernanda assina dois artigos: sobre a 
importância da diversidade no mundo jurídico 
e as ações da Innocenti e sobre julgamento do 
STF em relação à demissão de funcionários, 
publicado no site Conjur. A advogada Samanta 
Moreira Leite Diniz e a acadêmica Emanuela 
Mineiro destacam as novidades tecnológicas 
no TRT. Boa leitura!

Seminário discute 
efeitos  de não pagar 
precatórios



Marco Antonio Innocenti participa na próxima 
semana de seminário da Fundação Getúlio 
Vargas, com pesquisadores e especialistas.

Efeitos da Postergação 
do Pagamento de 
Precatórios

Leia mais
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https://portal.fgv.br/eventos/webinar-efeitos-postergacao-pagamento-precatorios


Artigo
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Fernanda Perregil comenta mudanças que 
vêm acontecendo na Advocacia pela inclusão 
e detalha as ações da Innocenti Advogados.

A importância da 
diversidade no 
mercado jurídico

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/a-importancia-da-diversidade-no-mercado-juridico/


Leia mais

A advogada Samanta Leite Diniz e a acadêmica 
Emanuela Mineiro explicam programa “Juízo 
100% Digital”, do TRT de São Paulo. 

Avanços tecnológicos 
e os impactos positivos 
na Justiça do Trabalho
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https://www.innocenti.com.br/juizo-100-digital-os-avancos-tecnologicos-e-os-impactos-positivos-na-justica-do-trabalho/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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 TJ-SP adota medidas para  
aumentar produtividade 
da Upefaz

Podcast:   A correção 
monetária nos débitos 
trabalhistas

Podcast:   complementação 
previdenciária de pensionistas

De Brasília 
 Mantida reintegração de 
empregados da ECT após 
aposentadoria

https://www.innocenti.com.br/tribunal-de-justica-do-estado-de-sao-paulo-adota-medidas-para-aumento-da-produtividade-da-unidade-de-processamento-das-execucoes-contra-a-fazenda-publica-upefaz/
https://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/A-aplicao-prtica-da-deciso-do-STF-sobre-o-ndice-da-correo-monetria-e-o-respeito--coisa-julgada-etcoj3
https://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/Decises-favorveis-para-os-dependentes-dos-beneficirios-da-Lei-481958-et1btn
https://www.innocenti.com.br/stf-mantem-reintegracao-de-empregados-da-ect-dispensados-apos-aposentadoria/


Sócias da Innocenti 
lançam livro   sobre 
ética na Advocacia
Coordenado por Karina Penna Neves, 
publicação tem artigos de Ana Innocenti e 
Cinthia Benvenuto.

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/socias-da-innocenti-lancam-livro-sobre-etica-na-advocacia/


Fique atento...
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Conheça o nosso site

STF reabre 
discussão trabalhista
 em momento inoportuno

Projeto permite
tributação  de herança
e doações no exterior

https://avocar.com.br
https://www.innocenti.com.br/julgamento-do-stf-reabre-discussao-trabalhista-em-momento-inoportuno/
https://www.innocenti.com.br/projeto-de-lei-podera-permitir-tributacao-de-heranca-e-doacao-de-bens-no-exterior/

