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STJ revê decisão que 
cancelava prêmio 
de gestores públicos
Os gestores públicos do Estado de São Paulo 
obtiveram uma vitória no STJ: por decisão de 
ministra, o processo movido pela Innocenti 
que contestava a suspensão de pagamento 
de prêmio de incentivo a esses servidores 
voltou ao TJ-SP para ser reavaliado. A medida 
aumenta a chance de garantir o benefício.
Nossa sócia Laura Morganti, head da área 
Cível, representa a Innocenti no evento “ESG 
nas relações de consumo”, do Ibrac. E nossa 
sócia na área Trabalhista e ESG, Fernanda 
Perregil, assina capítulo no livro “Direito do 
Trabalho Como Instrumento de Civilização”.
Em artigo, a advogada Júlia Rodrigues Barreto 
explica a decisão do TJ-SP que estabeleceu 
o uso do valor venal para fins do IPTU como 
base de cálculo do ITCMD.
Vale destacar a informação de que a Corte 
Paulista está processando 61.270 requisições 
de precatórios para 2023.
De Brasília, chega a notícia de que plano é 
obrigado a cobrir internação de recém-nascido 
após 30 dias, mesmo sem  ser beneficiário. 
Esta e outras notícias de destaque você 
encontra aqui no Painel Jurídico. Boa leitura!
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TJ-SP terá de rever 
decisão que suspendia 
prêmio a servidores
Equipe de Direito Administrativo da Innocenti 
defende causa da Agesp (Associação dos 
Gestores Públicos do Estado de São Paulo).

Leia mais

https://innocenti.com.br/stj-reve-decisao-que-cancelava-pagamento-de-premio-de-incentivo-a-gestores-publicos/
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Capítulo da obra “Direito do Trabalho Como 
Instrumento de Civilização”, da editora 
Mizuno, é assinado por Fernanda Perregil.

Livro sobre Direito do 
Trabalho traz artigo de 
sócia da Innocenti

Leia mais

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_direitodotrabalho-esg-responsabilidadesocial-activity-6927359945738752000-cykg?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


Artigo

PainelJurídico

A advogada Julia Barreto explica jurisprudência 
do TJ-SP que pacifica o uso do valor venal 
do IPTU como base de cálculo do ITCMD

Valor venal de IPTU é 
o utilizado como base 
de cálculo do ITCMD

Leia mais

https://innocenti.com.br/tjsp-pacifica-o-uso-do-valor-venal-para-fins-do-iptu-como-base-de-calculo-do-itcmd/
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Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados

Innocenti participa do 
seminário do Ibrac “ESG  
nas relações de consumo”

Mudança na lei de 
improbidade livra Pazuello 
de acusação

STF modula efeitos de 
decisão que afastou a incidência 
de IR e CSLL sobre a Selic 

Plano deve cobrir 
internação de recém-nascido 
mesmo depois de 30 dias

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930594860802392064
https://innocenti.com.br/mudanca-na-lei-de-improbidade-livra-pazuello-de-acusacao-sobre-oxigenio-em-manaus/
https://innocenti.com.br/stf-modula-efeitos-de-decisao-que-afastou-a-incidencia-de-ir-e-csll-sobre-a-selic-na-devolucao-de-tributos-pagos-indevidamente/
https://innocenti.com.br/plano-deve-manter-cobertura-de-recem-nascido-internado-apos-30-dias-mesmo-sem-vinculo-contratual-direto/
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Leia mais

Lote é referente às requisições recebidas 
entre 2 de junho de 2021 e 2 de abril de 2022. 
Valores devem entrar no próximo orçamento.

TJ-SP processa mais 
de 61 mil precatórios 
para 2023

https://innocenti.com.br/tj-de-sao-paulo-processa-mais-de-61-mil-precatorios-para-2023/


Fique atento...

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação

innocenti.com.br
Conheça o nosso site

STF: Salário-maternidade 
não entra no cálculo de 
contribuições sociais

Webinar discute assédio 
moral e sexual com 
profissionais da saúde

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://innocenti.com.br/salario-maternidade-nao-integra-base-de-calculo-de-contribuicoes-sociais-diz-stf/
https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_direitodotrabalho-assaezdio-esg-activity-6927609178093989888-DA0P?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

