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Moratória em 
precatórios é prejudicial 
para a economia
A discussão sobre os efeitos da suspensão 
do pagamento dos precatórios e a chegada 
de uma nova sócia à Innocenti Advogados 
são o destaque desta edição do Painel 
Jurídico. Na semana passada, promovemos, 
em conjunto com a FGV, um webinar que 
reuniu os pesquisadores da instituição, nosso 
sócio-diretor Marco Antonio Innocenti e o ex-
presidente da OAB Marcus Vinicius Furtado 
Coelho para debater os efeitos do calote nos 
precatórios não apenas para os credores 
mas para a economia do país. Abaixo você 
pode conferir o resumo do evento e assistir 
ao vídeo na íntegra.
Nessa edição, damos as boas-vindas a 
Laura Morganti, nova sócia da Innocenti 
Advogados, que vem impulsionar a área cível, 
tecnologia e ética corporativa do escritório. O 
Painel conta, ainda, com diversos conteúdos 
exclusivos, como podcasts de direito tributário 
e empresarial e artigos da área de direito 
administrativo.



Webinar reuniu pesquisadores da FGV e 
advogados especialistas para debater efeitos 
do calote para a economia.

Especialistas propõem 
um observatório dos 
precatórios no Brasil
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https://www.innocenti.com.br/calote-em-precatorios-traz-prejuizos-para-a-economia-mostra-estudo-da-fgv/
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Com mais de 22 anos de experiência, 
advogada reforça área cível, tecnologia e 
ética corporativa do escritório.

Laura Morganti é 
nova sócia da Innocenti 
Advogados

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/laura-morganti-assume-area-civel-tecnologia-e-etica-corporativa-da-innocenti/


Artigo

PainelJurídico
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Em artigo, nosso advogado Lourenço Grieco 
Neto explica a nova realidade trazida pela 
aprovação do PL 10.887/18.

Improbidade e a 
possibilidade de acordo 
com o poder público

https://www.innocenti.com.br/improbidade-administrativa-e-a-possibilidade-de-acordo-com-o-poder-publico-uma-nova-realidade-trazida-no-projeto-de-lei-n-10-887-2018/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Innocenti Podcast: 
aplicação da LGPD em 
laboratórios e clínicas

Empresas podem usar 
saldo negativo do IRPJ para 
pagar INSS

Innocenti Podcast: 
incidência das contribuições 
previdenciárias

De Brasília 
Proibição de locações
via plataformas digitais
por condomínios

https://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/25-Aplicao-da-LGPD-em-laboratrios-e-clnicas-eu11tg
https://www.innocenti.com.br/receita-autoriza-uso-de-saldo-negativo-de-irpj-para-pagar-inss/
https://anchor.fm/innocenti-advogados/episodes/24-Plulas-do-Tributrio---Entendimento-dos-Tribunais-Superiores-acerca-da-incidncia-das-contribuies-previdencirias-etsspj
https://www.innocenti.com.br/stj-retomara-julgamento-sobre-a-proibicao-de-locacoes-via-airbnb-e-outras-plataformas-digitais-por-condominios/


Lei de Licitações:    
novo marco para as 
contratações públicas
Nossa advogada associada Fernanda 
Mendonça dos Santos Figueiredo explica 
como funciona o diálogo competitivo.
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https://www.innocenti.com.br/novo-marco-para-as-contratacoes-publicas/


Fique atento...
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Conheça o nosso site

Penhora sobre 
faturamento  não pode 
inviabilizar empresa

Atenção:  o golpe dos 
precatórios voltou

https://avocar.com.br
https://www.innocenti.com.br/penhora-sobre-faturamento-nao-pode-inviabilizar-atividade-empresarial-diz-tj-sp/
https://www.innocenti.com.br/alerta-importante-golpe-de-precatorios/

