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“O governo não
escolhe pagar ou não 
precatórios”
As ameaças da União contra  os pagamentos 
de precatórios de 2021 levaram o nosso 
sócio-diretor Marco Antonio Innocenti a se 
manifestar veementemente em diversas 
oportunidades na mídia nos últimos dias. 
O especialista foi entrevistado pelo Valor e 
Broadcast e assinou artigo no Conjur. 
O Painel Jurídico mostra essa cobertura e 
amplia a discussão com as explicações das 
sócias Daniela Barbosa e Cinthia Benvenuto 
sobre as vantagens dos acordos com 
precatórios para quem precisa de crédito. A 
cobertura sobre o assunto contempla ainda 
a nota técnica do IASP sobre a questão. 
Ainda na área tributária, a equipe de Cinthia 
produziu informativo sobre o julgamento do 
ISS na base cálculo do PIS/Cofins, marcado 
para dia 20, que pode beneficiar diversas 
empresas de serviços. 
A sócia Fernanda Perregil, da área trabalhista, 
conversou com o UOL sobre as novas regras 
para homeoffice. Ampliando a questão para 
o conceito do ESG, Fernanda participou de 
Webinar no Migalhas. 
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Em entrevista ao Valor Econômico, nosso 
sócio-diretor Marco Antonio Innocenti analisa 
as ilegalidades da PEC dos Precatórios.

Leia mais

Decisão judicial não 
pode estar no teto
de gastos

https://www.innocenti.com.br/analistas-se-dividem-entre-drible-e-necessidade-real/


Leia mais

Marco Antonio Innocenti e Rodrigo Marchetti 
Ribeiro escrevem para o Conjur sobre as 
falhas jurídicas da proposta de moratória.

A inócua  PEC 
dos precatórios 
de Guedes
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https://www.conjur.com.br/2021-ago-07/innocenti-inconstitucional-inocua-pec-precatorios-guedes
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Leia mais

Daniela Barbosa e Cinthia Benvenuto falam 
sobre as possibilidades de acordos em São 
Paulo para antecipar resgate de precatórios.

Acordos com precatórios 
são solução para quem 
precisa de créditos

https://www.innocenti.com.br/acordos-com-precatorios-sao-solucao-para-quem-precisa-de-creditos/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Migalhas 
Os caminhos do ESG 
no Brasil

Carga avariada
 TJ/SP limita indenização de 
cia aérea para seguradora

UOL 
Fernanda Perregil
fala sobre home office

IASP emite nota técnica 
contra proposta dos 
precatórios

https://www.migalhas.com.br/webinar/238/os-caminhos-do-esg-no-brasil
https://www.migalhas.com.br/quentes/349951/carga-avariada-tj-sp-limita-indenizacao-de-cia-aerea-para-seguradora
https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/trabalho-home-office-possivel/#cover 
https://www.iasp.org.br/2021/08/02/nota-tecnica-do-iasp/


Leia mais

Informativo explica que julgamento pode 
beneficiar empresas de serviços, graças à 
decisão anteiror sobre ICMS.

Exclusão do ISS da 
base do PIS/Cofins 
próxima da decisão
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https://www.innocenti.com.br/exclusao-do-iss-da-base-de-calculo-do-pis-cofins-sera-julgado-pelo-stf-em-20-de-agosto/


Fique atento...
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STJ mantém decisão de 
excluir retenção de notas de 
empresa Simples

Não é do credor 
responsabilidade  de notificar 
devedor de negativação

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/stj-mantem-decisao-para-excluir-retencao-de-11-sobre-notas-de-empresa-do-simples/
https://www.innocenti.com.br/nao-e-do-credor-responsabilidade-de-notificar-devedor-de-negativacao/

