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Evento aponta saídas 
para pagamento de 
precatórios
O sócio-diretor da Innocenti Advogados 
Marco Antonio Innocenti participou, na 
semana passada, de uma live promovida 
pela Turnaround Management Association 
– TMA Brasil, mostrando alternativas para a 
regularização de pagamento de precatórios.
Nossa sócia da área Trabalhista, Sindical 
e Remuneração de Executivos, Fernanda 
Perregil, é autora de dois artigos publicados 
em importantes veículos. O primeiro no site 
da Fenalaw versa sobre a obrigatoriedade 
da vacina para empregados de empresas. 
O segundo, no site Conjur, aponta a 
inconstitucionalidade dos novos parâmetros 
para pagamento sobre danos morais após 
reforma trabalhista. A advogada também 
participou de uma série de eventos sobre 
diversidade na OAB.
Em artigo exclusivo para o Painel, nossa sócia 
na área Fiscal e Tributária, Cinthia Benvenuto, 
detalha as novas propostas do governo para a 
Reforma Tributária. Esta edição contém ainda 
informações sobre importantes decisões 
para empresas e cidadãos. Boa leitura!



Marco Antonio Innocenti discute saídas para 
o pagamento de precatórios municipais e 
estaduais em evento da TMA Brasil.

Precatórios
são tema de debate
em live

Leia mais
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https://www.youtube.com/watch?v=-j-5Ws0RF0A


Leia mais

Nossa sócia Fernanda Perregil assina artigo 
para Fenalaw no qual explica como empresas 
devem lidar com o tema.

Recusa a
vacina pode gerar 
demissão
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https://www.fenalaw.com.br/empregado-que-recusa-vacina-contra-covid-19-pode-ser-demitido-por-justa-causa/


Artigo
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Leia mais

Nossa sócia Cinthia Benvenuto explica os 
principais pontos da proposta encaminhada 
nos últimos dias ao Congresso.

Governo entrega 
segunda parte da
Reforma Tributária

https://www.innocenti.com.br/governo-entrega-segunda-parte-da-reforma-tributaria-entenda-os-principais-pontos/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Receita pode cobrar IRPJ e 
CSLL após encerramento 
de processo

Justiça anula cobrança 
de adicional de contribuição 
previdenciária

Diversidade: Sócia
discute linguagem inclusiva
no trabalho

De Brasília 
STF veta acúmulo de 
proventos a aposentados 
pelo regime geral

https://www.innocenti.com.br/receita-pode-cobrar-irpj-e-csll-apos-encerramento-de-processo-judicial/
https://www.innocenti.com.br/justica-anula-cobranca-de-adicional-de-contribuicao-previdenciaria/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6813241644138164224
https://www.innocenti.com.br/supremo-tribunal-federal-decide-que-a-acumulacao-de-proventos-e-vencimentos-somente-e-permitida-quando-se-tratar-de-cargos-funcoes-ou-empregos-acumulaveis/


Fernanda Perregil comenta julgamento do 
STF sobre novos parâmetros de tarifação 
dos danos extrapatrimoniais.

Danos morais no trabalho 
é tema de artigo de sócia 
no Conjur

Leia mais
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https://www.conjur.com.br/2021-jun-23/perregil-stf-decide-questoes-importantes-direito-trabalho


Fique atento...
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Conheça o nosso site

Plano de saúde deve fornecer 
tratamento para autismo fora 
do rol da ANS

Governo federal perde 
preferência  na cobrança
de tributos

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/plano-de-saude-deve-fornecer-tratamento-para-autismo-fora-do-rol-da-ans/
https://www.innocenti.com.br/governo-federal-perde-preferencia-na-cobranca-de-tributos/

