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Justiça afasta  cobrança 
de Imposto de Renda  no 
VGBL por doença grave
Nossa sócia da área Fiscal e Tributária, 
Cinthia Benvenuto, foi entrevistada pelo Valor 
Econômico sobre decisão, a partir de ação da 
Innocenti Advogados, que proibiu a retenção 
de imposto de renda na retirada de valores 
de plano VGBL por causa de doença.   
O Painel Jurídico destaca também a 
participação da sócia da área trabalhista e 
de ESG, Fernanda Perregil, no webinar “Os 
Caminhos do ESG no Brasil”, promovido pela 
Innocenti, e que será veiculado no canal do 
YouTube do Migalhas. 
Já em Direito do Consumidor, nossa sócia na 
área de Direito Cível, Laura Morganti, escreve 
artigo sobre a nova Lei do Superendividamento. 
De nosso escritório em Brasília chega a 
notícia sobre decisão do STF que define 
quem tem direito à concessão de auxílio-
acompanhante na aposentadoria.
Esta edição do Painel traz ainda notícias 
relevantes para você relacionadas às nossas 
áreas de atuação. Boa leitura!
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Leia mais

Cinthia Benvenuto detalhou ao Valor decisão 
que proibiu retenção de imposto para portador 
de doença grave por resgaste de VGBL.

Banco não pode 
cobrar IR de VGBL 
por doença grave

https://www.innocenti.com.br/justica-afasta-imposto-de-renda-sobre-plano-vgbl/
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Novidades para o 
consumidor na lei do 
superendividamento     
Laura Morganti assina artigo no qual aponta 
que o consumidor pode repactuar dívidas 
em juízo, vinculando todos credores.

Leia mais

https://www.innocenti.com.br/lei-de-superendividamento-inova-ao-permitir-que-consumidor-repactue-dividas-em-juizo/


Participe

Fernanda Perregil participa do webinar “Os 
Caminhos do ESG no Brasil”, no dia 21 de 
julho, às 17h, ao lado de cinco especialistas.

Innocenti promove 
webinar sobre ESG 
no Migalhas 
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_esg-investimentos-diversidadeeinclusao-activity-6820834931212603392-XyaX


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Operadora deve indenizar 
cliente que levou 5 horas para 
resolver cobrança indevida

Empresa obtém direito a 
créditos de PIS e Cofins sobre 
gastos com a LGPD

Plano de saúde não é 
obrigado a cobrir remédios 
de uso domiciliar

De Brasília 
STF veda extensão de 
auxílio-acompanhante a todos 
os tipos de aposentadoria

https://www.innocenti.com.br/net-indenizara-homem-que-levou-5-horas-para-resolver-cobranca-indevida/
https://www.innocenti.com.br/empresa-obtem-direito-a-creditos-de-pis-e-cofins-sobre-gastos-com-a-lgpd
https://www.innocenti.com.br/plano-de-saude-nao-e-obrigado-a-cobrir-medicamento-para-uso-domiciliar-salvo-excecoes-legais/
https://www.innocenti.com.br/stf-veda-extensao-de-auxilio-acompanhante-a-todas-as-especies-de-aposentadoria/


Decisão, com efeito repetitivo, deve incluir 
ações individuais e coletivas e garante a 
reposição das perdas.

STF define juros  de 
expurgos inflacionários 
em poupança

Leia mais
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https://www.innocenti.com.br/repetitivo-definira-marco-final-de-incidencia-de-juros-nas-acoes-sobre-expurgos-em-cadernetas-de-poupanca/


Fique atento...
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innocenti.com.br
Conheça o nosso site

Seguradora deve 
reembolsar segurado  por 
acordo feito sem sua anuência

Credor pode cobrar dívida 
integral  de empresa em 
recuperação judicial

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.innocenti.com.br/mesmo-sem-anuencia-da-seguradora-em-acordo-segurado-deve-ser-reembolsado/
https://www.innocenti.com.br/credor-pode-cobrar-divida-integral-de-empresa-em-recuperacao-judicial/

