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Informativo Jurídico pelo Telegram e WhatsApp 

Atendendo aos pedidos de nossos clientes, criamos 
um canal de informações atualizadas também no 
Telegram.  Agora nossos clientes contam com dois 
canais de divulgação de informações jurídicas:  
Telegram e WhatsApp  
 
Alteração das alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep 
e da Cofins pelo Poder Executivo é constitucional 
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF), na sessão desta quinta-feira (10), julgou 
constitucional a... 

 
STF veda indisponibilidade de bens dos devedores da 
Fazenda Pública 
Por decisão majoritária, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) vedou a possibilidade de a Fazenda Nacional 
tornar indisponíveis, administrativamente, bens... 
 
Estado do Rio divulga calendário do IPVA 2021 
O Governo do Estado do Rio de Janeiro definiu as datas 
de pagamento do IPVA de 2021 para os... 
 
Senado aprova texto do Projeto de Lei 4.458/2020, a 
nova Lei de Falências 
O projeto que moderniza a Lei de Falências e de 
Recuperação Judicial foi aprovado nesta quarta-feira 
(25/11) pelo Senado... 
 
Decisão sobre a Desconsideração da Personalidade 
Jurídica 
Obtivemos uma vitória importante para nossos 
clientes que estavam na iminência de verem seus 
patrimônios penhorados por uma dívida... 
 
Este Informativo foi elaborado e divulgado com o objetivo de informar e debater os temas 
apresentados, não devendo ser considerado um parecer jurídico para fundamentação de 
negócios ou operações específicas. Todos os Direitos são reservados a Simonato & Pessoa 
Advogados. 

Leonardo Ribeiro Pessoa 
leonardo.pessoa@simonatopessoa.adv.br 
(21) 99615-7871 
(21) 2533-6008 
Cartão de visita digital 
____________________________ 
 

• Advogado especializado em Direito 
Empresarial e Tributário 

• Professor convidado do FGV Law 
Program FGV 

• Professor de Direito Tributário e 
Empresarial do IBMEC-RJ 

• Autor de Obras Jurídicas 

• Mestre em Direito Empresarial e 
Tributário 

• MBA em Gestão Empresarial em 
Tributação e Contabilidade 

• Pós-Graduado em Direito Tributário e 
Legislação de Impostos 

• Pós-Graduado em Docência do Ensino 
Superior 

• Pós-Graduado em Direito Processual 
Civil 

• Pós-Graduado em Direito Civil  
______________________________ 
 
Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0265145203278094 
 

 

 

Ana Maria Cavalier Simonato 
ana.simonato@simonatopessoa.adv.br 
(21) 99496-9534 
(21) 2533-6008 
Cartão de visita digital 
____________________________ 
 
 
 

• Advogada especializada em Direito 
Civil e Imobiliário 

• Professora de Direito Civil e 
Constitucional 

• Consultora Jurídica de Shopping 

• Autora de Obras Jurídicas 

• Mestre em Direito  

• MBA em Gestão de Serviços e Varejo 

• MBA em Direito do Consumidor 

• Pós-Graduada em Direito Civil 

• Pós-Graduada em Direito Processual 
Civil 

• Pós-Graduada em Direito e Processo 
do Trabalho 

• Pós-Graduada em Direito Eletrônico 
 

______________________________ 
 
Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/1833141910185894 
 
 

 

https://simonatopessoa.adv.br/informativo-juridico-pelo-telegram-e-whatsapp/
https://t.me/simonatopessoa
https://t.me/simonatopessoa
https://chat.whatsapp.com/CmezUKoYspKLlsoA8F7Jyv
https://simonatopessoa.adv.br/alteracao-das-aliquotas-da-contribuicao-ao-pis-pasep-e-da-cofins-pelo-poder-executivo-e-constitucional/
https://simonatopessoa.adv.br/alteracao-das-aliquotas-da-contribuicao-ao-pis-pasep-e-da-cofins-pelo-poder-executivo-e-constitucional/
https://simonatopessoa.adv.br/stf-veda-indisponibilidade-de-bens-dos-devedores-da-fazenda-publica/
https://simonatopessoa.adv.br/stf-veda-indisponibilidade-de-bens-dos-devedores-da-fazenda-publica/
https://simonatopessoa.adv.br/estado-do-rio-divulga-calendario-do-ipva-2021/
https://simonatopessoa.adv.br/senado-aprova-texto-do-projeto-de-lei-4-458-2020-a-nova-lei-de-falencias/
https://simonatopessoa.adv.br/senado-aprova-texto-do-projeto-de-lei-4-458-2020-a-nova-lei-de-falencias/
https://simonatopessoa.adv.br/decisao-sobre-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica/
https://simonatopessoa.adv.br/decisao-sobre-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica/
http://simonatopessoa.adv.br/cartaodigital_leonardopessoa.pdf
http://lattes.cnpq.br/0265145203278094
http://lattes.cnpq.br/0265145203278094
http://simonatopessoa.adv.br/cartaodigital_anamariasimonato.pdf
http://lattes.cnpq.br/1833141910185894
http://lattes.cnpq.br/1833141910185894

