


INNOCENTI ADVOGADOS 
AGORA TEM ESCRITÓRIO 

EM BRASÍLIA

Esta edição do Painel Jurídico está 
cheia de novidades! Inauguramos nosso 
primeiro escritório em Brasília, um passo 
importante para a Innocenti Advogados. 
Para isso, contamos com o importante 
apoio da advogada associada Fernanda 
Mendonça dos Santos Figueiredo. 
Lançamos também nesta semana 
o Innocenti Podcast. Já está no ar o 
primeiro episódio, sobre as perspectivas 
para a legislação trabalhista. 
Em artigo, o advogado Lourenço Grieco 
Neto comenta a decisão do STF sobre o 
limite de remuneração dos professores 
das universidades estaduais. Na mídia, 
tivemos a participação das advogadas 
Vivian de Camilis e Samanta Leite Diniz 
no UOL sobre os atrasos nos pedidos 
de aposentadoria pelo INSS. Ainda 
no mesmo veículo, a advogada Líbia 
Alvarenga de Oliveira explica por que 
servidores públicos não têm FGTS. 
 
Boa leitura!



Innocenti inaugura 
escritório em Brasília  

 
Atuação na capital conta com o apoio 

da advogada associada Fernanda 
Mendonça dos Santos Figueiredo.  

 

  

https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/innocenti-inaugura-escritorio-em-brasilia/


STF: teto se aplica a professores 
de universidades estaduais  

 
O advogado Lourenço Grieco Neto 

comenta a equiparação com limite de 
professores das federais.  

 

  

ARTIGO

https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/stf-reconhece-aplicacao-do-teto-dos-ministros-aos-professores-de-universidades-estaduais/


O primeiro episódio do Innocenti 
Podcast já está no ar!  

 
Nossa sócia Fernanda Perregil e Ricardo 

Calcini, membro do TRT, debatem as 
perspectivas para o Direito do Trabalho.  

 

  

https://www.innocenti.com.br/2020/01/28/innocenti-podcast-o-podcast-da-innocenti-advogados/


Liberados R$ 972 milhões para 
pagamentos de pequeno valor  

 
   

Empresa em recuperação pode 
prorrogar prazo de ação suspensa  

 
   

Cobrança com erro de cálculo 
do ICMS não deve ser paga  

 
   

Justiça proíbe Receita de impor 
teto para parcelamento federal  

 
   

https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/liberados-r-972-milhoes-para-pagamentos-de-pequeno-valor/
https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/empresa-em-recuperacao-pode-prorrogar-prazo-de-acao-suspensa/
https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/justica-paulista-extingue-cobranca-adicional-de-icms/
https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/justica-elimina-teto-de-parcelamento-federal/


Pedido de aposentadoria deve 
ser feito logo para evitar prejuízo  

 
No UOL, advogadas da Innocenti 

explicam que o valor da aposentadoria 
conta a partir da data do pedido.  

 

  

https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/apesar-da-fila-quem-quer-se-aposentar-deve-pedir-ja-para-nao-ter-prejuizo-2/


Julgamento sobre IPI no PIS/Cofins 
afeta mais de 3.400 ações

Entenda por que o servidor público 
não recebe FGTS

FIQUE ATENTO...

www.innocenti.com.br

Edição Avocar Comunicação

https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/julgamento-sobre-ipi-na-base-de-calculo-de-pis-cofins-afetara-mais-de-3-400-acoes
https://www.innocenti.com.br/2020/01/29/por-que-servidor-publico-nao-recebe-fgts/
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados-associados/

