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Sem lei específica,
acesso a herança
digital é incerto
O jornal O Globo mostra que, diante da falta 
de regramento específico sobre sucessão 
de bens digitais, famílias têm encontrado 
dificuldade para acessar esse legado. 
Nossas sócias Laura Morganti, da área 
Cível, e Fernanda Figueiredo, consultora 
em Brasília, explicam na reportagem como 
lidar com a questão.
Na área trabalhista, a licença-paternidade 
a pais solteiros é tema tratado por nossa 
sócia Fernanda Perregil no podcast “E Tem 
Mais”, da CNN. Ela também discute trabalho 
infantil e cyberbullying no Innocenti Podcast.
E no nosso segundo podcast da série sobre 
improbidade administrativa, o advogado 
Jerônimo Lima discute os impactos da 
nova lei.
Já a advogada Ana Claudia Argenta, da 
área tributária, comenta em artigo os 
principais julgamentos na pauta dos tribunais 
superiores. 
O Painel desta semana ainda acompanha 
o julgamento do STF sobre a cobertura de 
planos de saúde e traz outras notícias de 
destaque. Boa leitura!



Leia mais

Reportagem do jornal O Globo sobre sucessão 
de bens digitais traz orientações de nossas 
sócias Fernanda Figueiredo e Laura Morganti.

Acesso a bens digitais 
requer planejamento 
sucessório
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_heranaexa-heranaexadigital-congressonacional-activity-6899037085328883713-mkBX


Leia mais

Concessão de benefício de 180 dias é 
discutida por nossa sócia Fernanda Perregil 
no podcast “E Tem Mais”, da CNN Brasil.

STF discute licença-
paternidade para
pais solteiros
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_stf-direitodotrabalho-podcast-activity-6902262973159870466-V0cb


Artigo

Leia mais
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A advogada Ana Claudia de Andrade Argenta 
comenta temas como a aplicação de limite 
no cálculo das contribuições ao Sistema S

Artigo destaca a pauta 
dos tribunais superiores 
na área tributária

https://innocenti.com.br/os-relevantes-temas-tributarios-pautados-pelos-tribunais-superiores-no-primeiro-semestre-de-2022/


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Innocenti Podcast discute 
trabalho infantil e 
cyberbullying

STF adia julgamento 
sobre cobertura de planos 
de saúde

Evento debate aspectos 
jurídicos na segurança 
privada

De Brasília
TRF descarta conflito em ações 
de sindicato de servidores 
federais

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_cyberbullyng-podcast-direitodotrabalho-activity-6900487903756304384-dXoj
https://innocenti.com.br/stj-adia-julgamento-sobre-cobertura-oferecida-por-planos-de-saude/
https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_seguranaexa-direitotributaerrio-caedvel-activity-6901582777532432384-bSff
https://innocenti.com.br/nao-caracteriza-litispendencia-a-propositura-por-sindicato-de-varias-acoes-em-que-difere-apenas-o-rol-de-filiados-de-cada-peticao-inicial/


Leia mais

No segundo episódio da nossa série sobre o 
tema, o advogado Jerônimo Lima esclarece 
as principais mudanças na legislação.

Novo podcast aponta 
impactos da Lei de  
Improbidade
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https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_improbidadeadministrativa-direitopublico-activity-6901989971448995841-RBu8


Fique atento...
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Conheça o nosso site

STJ: Associação deve 
antecipar custas de 
beneficiários em ação coletiva

STF invalida leis estaduais 
de imposto sobre herança 
no exterior

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://innocenti.com.br/stj-associacao-deve-antecipar-custas-quando-representa-beneficiarios-especificos-na-liquidacao-de-sentenca-coletiva/
https://innocenti.com.br/stf-invalida-leis-estaduais-que-regulamentam-imposto-sobre-herancas-e-doacoes-no-exterior/

