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Planejamento 
sucessório deve incluir 
bens digitais
Planejar a herança de bens digitais é tão 
importante quanto a de bens físicos. Em 
artigo no Conjur, as sócias Laura Morganti e 
Fernanda Figueiredo expõem as implicações 
da falta de regramento sobre o tema e 
apontam planejamento para evitar dissabores 
e imbróglios jurídicos no futuro.
Em nossa nova série de podcasts de Direito 
Administrativo, a sócia da área, Daniela 
Barreiro Barbosa, fala sobre a nova Lei da 
Improbidade Administrativa.
A área tributária preparou uma análise da Lei 
Complementar que regulamenta cobrança 
do Diferencial de Alíquota (Difal) de ICMS. 
Na  área cível, a advogada Janaína de Castro 
Galvão assina artigo no Migalhas sobre a 
questão da justa causa nos contratos de 
representação comercial.
Os advogados Amanda Fonseca e Renato 
Ribeiro escrevem para o Painel Jurídico sobre 
entrada da Síndrome de Burnout no rol de 
doenças ocupacionais da OMS. A sócia da 
área Fernanda Perregil lança livro e participa 
de evento que debatem a inclusão social nas 
leis trabalhistas.  Boa leitura!



Leia mais

No Conjur, as sócias Fernanda Figueiredo e 
Laura Morganti apontam os problemas que 
podem acarretar não pensar na questão.

Herança de 
patrimônio digital 
requer planejamento
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https://lnkd.in/dhhVWdKA


Leia mais

No primeiro episódio, nossa sócia Daniela 
Barreiro Barbosa destaca a exigência de 
comprovação de dolo do agente público.

Improbidade 
Administrativa 
é tema de podcast 
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https://lnkd.in/dEDBcfu3


Artigo
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Leia mais

Nossa advogada Janaína de Castro Galvão 
assina artigo para o Migalhas no qual discute 
as decisões recentes do STJ sobre o tema.

STJ rechaça alegação 
de justa causa para 
contrato comercial

https://lnkd.in/dQqcaz37


Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados
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Programa discute leis 
antidiscriminatórias 
na Justiça do trabalho

Análise traz os principais 
pontos sobre aplicação 
do Difal

Livro desvenda universo de 
categorias à margem 
da lei trabalhista

De Brasília
STJ decide que valores de 
previdência privada entram 
em partilha

https://www.instagram.com/tv/CY2YdNHFjM2/?utm_medium=copy_link
https://lnkd.in/gsajX-ea
https://lnkd.in/e4RuDaKK
https://innocenti.com.br/quarta-turma-do-superior-tribunal-de-justica-decide-que-valores-aportados-em-entidades-abertas-de-previdencia-privada-podem-ser-objeto-de-partilha-e-consolida-a-jurisprudencia-do-tribunal/


Leia mais

Artigo da equipe Innocenti aponta as 
implicações trabalhistas decorrentes da nova 
classificação do Burnout pela OMS.

Síndrome de 
Burnout entre as 
doenças ocupacionais

PainelJurídico

https://innocenti.com.br/o-que-muda-com-a-inclusao-da-sindrome-de-burnout-como-doenca-de-origem-ocupacional/


Fique atento...
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Conheça o nosso site

STF: veja os principais 
julgamentos de Direito 
do Trabalho em 2022

Pauta do STF no primeiro 
semestre tem 38 recursos 
com repercussão geral

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889650063958663169
https://innocenti.com.br/pauta-do-stf-no-primeiro-semestre-tem-38-recursos-com-repercussao-geral/

