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O que muda com a 
reforma da previdência 
no município de SP
A reforma da previdência municipal de São 
Paulo é destaque neste Painel Jurídico. A 
equipe da Innocenti explica em informativo 
todas as mudanças. Nossos advogados 
José Jerônimo Nogueira de Lima e Lourenço 
Grieco Neto também participam de live sobre 
o tema.
O prazo final para que empresas se beneficiem 
do programa de renegociação de dívidas 
com a Fazenda Nacional é assunto de artigo 
de Thiago Decoló Bressan no Migalhas. 
Nossa equipe de Direito Cível e Resolução 
de Conflitos analisa entendimento do STJ de 
que, em contrato de seguros, têm validade de 
um ano todas as pretensões que envolvam 
seguradora e segurado.
Nossa sócia Laura Morganti aponta aspectos 
jurídicos da locação de imóveis por aplicativos 
em livro lançado recentemente.
Precatórios seguem no radar de notícias, 
com a aprovação da PEC sobre o tema pela 
Câmara, em segundo turno. A última edição 
do ano traz também outros assuntos de 
relevância. Boa leitura!



Leia mais

Innocenti preparou informativo mostrando 
as alterações que a reforma aprovada em 
novembro traz para ativos e inativos.

Saiba o que muda 
com a reforma da 
previdência municipal
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https://innocenti.com.br/o-que-muda-com-a-reforma-da-previdencia-no-municipio-de-sao-paulo/


Leia mais

Laura Morganti detalha em informativo os 
pontos do julgamento, que consolidou o 
entendimento sobre a questão.

Contrato de seguro  
tem um ano de 
prescrição, decide STJ
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_caedvel-seguros-stj-activity-6874443643118215169-31CH
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Leia mais

Thiago Decoló Bressan explica, em artigo 
no Migalhas, como organizações podem se 
beneficiar de programa que encerra dia 29.

Empresas afetadas pela 
pandemia ainda podem 
negociar dívidas 

https://www.migalhas.com.br/depeso/356531/ultima-chance-para-os-afetados-pela-pandemia-renegociarem-dividas


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Câmara aprova MP que 
obriga planos a dar 
quimioterapia oral

TST reduz jornada
de funcionário que tem filho 
com deficiência

De Brasília
STF: imposto sobre licenciamento 
de software personalizado é o ISS

Laura Morganti analisa visão do  
Judiciário sobre locação 
de imóvel via aplicativos

https://innocenti.com.br/camara-aprova-mp-que-obriga-planos-a-dar-quimioterapia-oral/
https://innocenti.com.br/tst-reduz-jornada-de-funcionario-com-filho-deficiente/
https://innocenti.com.br/stf-decide-que-o-imposto-incidente-sobre-licenciamento-de-software-personalizado-e-o-iss-e-nao-o-icms/
https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_relaaexaelesdeconsumo-defesadoconsumidor-activity-6874073105459879936-Wf4l


Que o próximo ano seja repleto de paz, 
saúde e harmonia. Informativo da Innocenti 
volta a ser distribuído em janeiro pelos 
canais digitais do escritório.  Até lá!

Painel Jurídico se  
despede do ano e 
deseja um ótimo 2022
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Fique atento...

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação

innocenti.com.br
Conheça o nosso site

 Projeto sobre 
‘desaposentação’ segue 
para a Câmara

PEC dos Precatórios:
Câmara aprova texto-base 
em dois turnos

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://innocenti.com.br/projeto-sobre-desaposentacao-passa-na-cas-e-segue-para-a-camara/
https://innocenti.com.br/pec-dos-precatorios-camara-aprova-texto-base-em-1o-turno-com-mudancas-feitas-pelo-senado/

