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Innocenti apresenta formas 
de compensação de 
tributos com precatórios
O sócio-diretor Marco Antonio Innocenti 
apresentou detalhes sobre as formas de 
honrar tributos e impostos com precatórios no 
webinar “Políticas Tributárias & Precatórios: 
Impacto das Emendas Constitucionais n. 
113 e 114”, realizado pelo GEPT (Grupo de 
Estudos sobre Política Tributária).
A head de ESG e Direito Trabalhista, Fernanda 
Perregil, lançou no Instituto dos Advogados 
de São Paulo (IASP) o livro sobre Direito 
Antidiscriminatório na Justiça do Trabalho. 
A sócia da área Cível, Laura Morganti, assina 
artigo para o Painel detalhando a discussão 
sobre o uso da taxa Selic para dívidas nos 
tribunais. Laura também representou a 
Innocenti Advogados no seminário do IBRAC 
sobre ESG e consumo.
De Brasília, o Painel noticia as novas regras 
para o transporte aéreo que espera apenas 
a sanção presidencial, além de outros fatos 
relevantes dos tribunais. Boa leitura!
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Precatórios podem ser 
usados para pagar 
impostos
Marco Antonio Innocenti participa do webinar 
“Políticas Tributárias e Precatórios: Impacto 
das Emendas Constitucionais 113 e 114”. 

Veja o vídeo

https://youtu.be/bTfMlHM1vQ4
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A sócia Fernanda Perregil lançou a publicação 
“Precedentes de Direito Antidiscriminatório 
na Justiça do Trabalho” no IASP.

Livro debate o Direito 
Antidiscriminatório 
no Trabalho

Veja o vídeo

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6934537380963979264
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Laura Morganti recomenda que  organizações 
acompanhem julgamento no STJ que pode 
mudar valor dos juros moratórios. 

Uso da Selic como 
taxa de correção de 
dívidas civis

Leia mais

https://innocenti.com.br/utilizacao-da-selic-como-taxa-de-correcao-de-dividas-civis/
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Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados

Juíza limita juros em 
contrato bancário a taxa 
média de mercado

Juros de precatórios do 
Fundeb podem ser usados 
para pagar honorários, diz STJ

TST suspende 
liminares de ações em 
fase de cobrança

De Brasília
MP que reformula regras 
do setor aéreo seguirá para 
sanção presidencial

https://innocenti.com.br/juiza-limita-juros-em-contrato-bancario-a-taxa-media-de-mercado/
https://innocenti.com.br/juros-de-precatorios-do-fundeb-podem-ser-usados-para-pagar-honorarios-diz-stj/
https://innocenti.com.br/tst-suspende-liminares-de-acoes-em-fase-de-cobranca/
https://innocenti.com.br/mp-que-reformula-regras-do-setor-aereo-seguira-para-sancao-presidencial/
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Leia mais

Evento foi promovido pelo Instituto Brasileiro 
de Estudos de Concorrência, Consumo e 
Comércio Internacional (IBRAC).

Innocenti participa 
de seminário sobre 
ESG e consumo

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930594860802392064/


Fique atento...

PainelJurídico Edição Avocar Comunicação

innocenti.com.br
Conheça o nosso site

Empresa não pode querer 
anular cláusulas de contrato 
com as quais concordou

Indeferida liminar em ações 
que questionam prazo para 
cobrança da Difal

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://innocenti.com.br/empresa-nao-pode-querer-anular-clausulas-de-contrato-com-as-quais-concordou/
https://innocenti.com.br/indeferida-liminar-em-acoes-que-questionam-prazo-para-cobranca-da-difal/

