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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  
 
Programa de Retomada Fiscal da PGFN consolida 
ações para facilitar a renegociação de dívidas 
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN 
publicou no dia 1º de outubro, a Portaria PGFN nº 
21.562, de 30.09.2020,... 
 
Em caso de incorporação não informada, execução 
fiscal pode ser redirecionada sem alteração da CDA 
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor 
da empresa sucessora para cobrança de crédito 
tributário relativo a fato... 
 
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 
(Sefaz-RJ) impediu 18 mil inscrições estaduais de 
contribuintes 
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 
(Sefaz-RJ) impediu 18 mil inscrições estaduais de 
contribuintes que... 
 
De meu bem a meus bens: a discussão sobre partilha 
do patrimônio ao fim da comunhão parcial 
Ninguém se casa pensando em separação. Salvo nas 
hipóteses em que o casal define previamente o regime 
de bens... 
 
 
 
 
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 
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