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Devedor pode quitar 
dívida de imóvel antes 
de arremate em leilão  
Por decisão do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça), quem tem imóvel levado a leilão 
pode quitar sua dívida, e assim, resgatar seu 
direito de posse. Nossa equipe de Direito 
Cível e Resolução da Conflitos explica o que 
muda com esse julgamento.
No campo institucional, a Innocenti reafirma 
seu compromisso com a Rede Brasil do Pacto 
Global, da Nações Unidas, incorporando em 
suas práticas os dez princípios universalmente 
aceitos em áreas como meio ambiente, 
direitos humanos e combate à corrupção. 
O escritório também está presente nas 
ações da OAB Nacional para transparência e 
efetivação dos pagamentos dos precatórios.
Do noticiário da semana, destaque para 
decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) 
que obriga planos a manterem cobertura 
para doenças graves. 
A notícia que chega de Brasília é a de que 
imóvel de pessoa jurídica que sirva de moradia 
a sócio é impenhorável. Já em São Paulo,  
a Justiça reduz multas a quem desistir de 
compra de terreno. Essas e outras notícias 
de relevância estão neste Painel. Boa leitura!
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Dívida de imóvel pode 
ser paga antes de   
arremate em leilão
Informativo da equipe de Direito Cível e 
Resolução de Conflitos explica como decisão 
do STJ pode garantir a posse do imóvel.

Leia mais

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6945065494726987777
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Leia mais

Escritório se alinha aos dez princípios 
universais em direitos humanos, condições 
de trabalho, meio ambiente e anticorrupção.

Innocenti reafirma 
compromisso com 
Pacto Global, da ONU

https://www.instagram.com/p/Ce6QOSBuKfF/?utm_source=ig_web_copy_link
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Com participação da Innocenti, grupo do 
Conselho Federal cobra informações sobre 
pagamentos e outras medidas.

Comissão nacional de 
Precatórios da OAB 
delibera  novas ações 

Leia mais

https://www.oab.org.br/noticia/59858/comissao-especial-de-precatorios-se-reune-no-cfoab
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Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados

Desabafo no LinkedIn 
pode levar trabalhador a 
indenizar empresa

TJ-SP reduz multas na 
rescisão de contrato de
compra de terrenos

Não incide ICMS no 
transporte de bens entre 
empresas de mesmo dono

De Brasília: Imóvel de empresa 
onde sócio também mora é 
impenhorável

https://innocenti.com.br/desabafo-no-linkedin-pode-levar-trabalhador-a-indenizar-empresa/
https://innocenti.com.br/tj-sp-reduz-multas-na-rescisao-de-contrato-de-compra-de-terrenos/
https://innocenti.com.br/nao-incide-icms-no-deslocamento-de-bens-entre-empresas-de-mesmo-dono-diz-tj-sp/
https://innocenti.com.br/imovel-de-empresa-usado-como-moradia-de-socio-e-dado-em-caucao-de-locacao-comercial-e-impenhoravel-diz-stj/
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Leia mais

STJ proíbe operadoras de cancelar planos 
e as obriga a dar continuidade à cobertura 
até o fim do tratamento. 

Planos são obrigados 
a manter cobertura 
para doenças graves

https://innocenti.com.br/stj-planos-de-saude-sao-obrigados-a-manter-cobertura-para-doencas-graves/


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

Justiça determina  
penhora de milhas  
aéreas para pagar dívida 

Governo de SP pode exigir 
comprovante de vacinação 
de servidores

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://instagram.com/innocenti.advogados?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://innocenti.com.br/justica-determina-penhora-de-milhas-aereas-para-pagar-divida/
https://innocenti.com.br/governo-de-sp-pode-exigir-comprovante-de-vacinacao-de-servidores-diz-tj-sp/

