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Averbação premonitória
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Por Elpídio Donizetti

e acordo com o art. 828 do CPC “o exequente poderá obter certidão
de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das
partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou
indisponibilidade”. Trata-se da chamada averbação premonitória, medida através
da qual se concede publicidade à execução.
O objetivo da anotação é, tão somente, permitir que em caso de alienação
o credor possa se valer do instituto da fraude à execução. Em outras palavras,
a finalidade dessa averbação é permitir que a execução ganhe publicidade
erga omnes, dispensando o exequente, no caso de eventual discussão sobre a
ocorrência de fraude à execução, de comprovar a má-fé do terceiro adquirente,
que passa a ser presumida (art. 828, §4º; art. 792, II, CPC/2015).
Essa averbação não se confunde com a penhora ou com qualquer outra
espécie de constrição patrimonial, tanto que o Superior Tribunal de Justiça já
deliberou no sentido de reconhecer a inexistência de direito de preferência em
relação à averbação premonitória (STJ, REsp 1.334.635/RS, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. 24/09/2019).
Destaca-se que a averbação não inviabiliza a alienação, porque sua finalidade
é conferir a publicidade perante terceiros sobre o ajuizamento da execução,
protegendo os adquirentes de boa-fé.
Se você, advogado(a), pretende se valer da regra do art. 828 do CPC/2015,
deve-se lembrar que as anotações precisam ser canceladas sempre que
formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, sob
pena de responsabilização.
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#ADVOGADOEMALERTA
Você sabia que o art.
295 do Código de Processo
Penal admite a aplicação de
multa em face do advogado
que, sem motivo imperioso,
previamente comunicado ao
juiz, abandona o processo?
A previsão de multa de 10
a 100 salários mínimos foi
inserida pela Lei 11.719/2008
e recentemente declarada
constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
De acordo com o STF, a
multa não ofende os princípios
do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo
legal ou da presunção de
inocência. A Corte ainda
destacou ser desnecessária
prévia instauração de processo
autônomo para aplicação da
referida multa e de manifestação
prévia do advogado. No entanto,
é possível que, posteriormente, o
defensor justifique o abandono,
seja por meio de pedido de
reconsideração ou pela via do
mandado de segurança (STF,
ADI 4398, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 05/08/2020).

RUA RIO DE JANEIRO, 1751 - 9º ANDAR - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG. CEP: 30.160-042 - FONE: (31) 3295-0515
contato@elpidiodonizetti.com / IG: @elpidio donizetti

Fevereiro de 2021 | Nº 010 | Informativo Semanal do Escritório Elpidio Donizetti Advogados

Exoneração de Alimentos: uma análise para além
do binôminio “necessidade-possibilidade”

O

Por Tatiane Donizetti

s advogados e advogadas
que militam no Direito
de Família estão bastante
familiarizados com o
binômio “necessidade-possibilidade”,
intimamente vinculado à fixação de
verbas alimentares. De acordo com o
art. 1.684 do Código Civil, os alimentos
devem ser fixados na proporção das
necessidades de quem os reclama e em
conformidade com os recursos daquele
que está obrigado à prestação. Há,
ainda, para uma boa parte da doutrina,
outro lastro essencial nessa fixação, que
é a proporcionalidade. Os alimentos
devem ser estabelecidos através de um
juízo de ponderação entre o patrimônio
mínimo necessário ao alimentando e a
vedação do enriquecimento sem causa
por parte do alimentante. A ideia de
proporcionalidade pode ser extraída
do art. 1.695 do Código Civil.
Em relação à exoneração de pensão
alimentícia, os critérios vão além.
Segundo entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1829295/
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SC, 3ª Turma, DJe 13/03/2020), a
alteração do binômio necessidadepossibilidade não é suficiente para
afastar a obrigação, sendo necessário
ponderar outras circunstâncias, como
a capacidade laboral de quem recebe
a verba e o tempo decorrido desde o
início do recebimento dos alimentos.
Por exemplo, ainda que o alimentante
tenha condições financeiras de
arcar com a verba alimentar, se o(a)
alimentando(a) exerce atividade da

OPORTUNIDADE
DE ESTÁGIO

E-book sobre
Execução Penal
Mais de 180 páginas com
comentários,
jurisprudência
e
questões
envolvendo
a Lei 7.210/1984. Acesse
gratuitamente
o
e-book
de autoria da advogada do
escritório Ana Carolina Barbosa
através do link: http://www.
elpidiodonizetti.com/e-bookexecucao-penal/.

O Escritório Elpídio Donizetti
Advogados está realizando
seleção para a vaga de estagiário
na área jurídica. Para participar da
seleção, envie seu currículo para
contato@elpidiodonizetti.com.
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qual extrai renda suficiente para o
sustento, não é razoável a manutenção
da obrigação. Igualmente, o decurso
de lado temporal suficiente para a
readequação profissional permite, em
tese, a exoneração do encargo.
Para o(a) advogado(a) é importante
lembrar: o acréscimo ou decréscimo
na situação financeira das partes
são elementos que não podem ser
considerados, de forma isolada, para o
pedido de exoneração.

Espaço do(a) Advogado(a)
Quer enviar sugestões de temas
ou textos para publicação no
Informativo e no site do Escritório?
Entre em contato conosco:
contato@elpidiodonizetti.com.
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