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QUANDO AUMENTA A 
PENSÃO ALIMENTÍCIA?

Existe uma dúvida de muitas pessoas a respeito de 
quando é reajustada a pensão alimentícia, no nosso 
Judiciário os alimentos são fixados com parâmetro no 
Salário Mínimo Nacional vigente, sendo desta forma, 
quando o salário mínimo é reajustado, automatica-
mente a pensão também e reajustada; Ex: O indivíduo 
paga 50% do salário mínimo de pensão, com o aumen-
to pagará R$ 522,50, pois o salário foi para R$ 1045,00.

Muitas vezes, a pergunta também é em relação ao 
responsável pelo pagamento desta pensão, quando 
está desempregado, na maioria das vezes esta pen-
são é fixada em 30% do salário mínimo, independente 
das condições financeiras do responsável por este pa-
gamento, lembrando que quando o responsável fica 
desempregado, tem que ingressar com uma ação de 
revisão de Alimentos, para que o Judiciário diminua o 
valor desta pensão, mas dificilmente ficará inferior a 
30% do salário mínimo.

Lembrando que a Legislação vigente não exige 
mais uma quantia de parcelas atrasadas para que seja 
decretada a prisão do devedor, portanto se estiver de-
vendo um mês o devedor já está passível de ir preso, 
sendo que esta prisão pode ser de 30 (trinta), 60 (ses-
senta) ou 90 (noventa) dias, mas existem outros meios 
de forçar este pagamento, negativando o CPF do de-
vedor, bloqueando valores em bancos e até mesmo 
suspender o direito de dirigir do devedor.

A pensão alimentícia será paga em dinheiro, para 
as despesas do menor, portanto, alguns acordos reali-
zados entre o devedor e o responsável pelo(a) menor, 
que o devedor pagará aluguel, prestações diversas, fi-
cam com algum patrimônio na separação, em troca do 
companheiro(a) não pagar pensão etc... não é possível, 
pois esta prestação relativa aos alimentos é para que 
o menor(a) se alimente, e que também não podem ser 
pagas prestações adiantadas, ex: O devedor pagar a 
pensão até o fim do ano em uma única parcela.

Ora queridos leitores, quem fica com uma crian-
ça sob sua guarda e responsabilidades, sabe bem o 
quanto é difícil manter este menor, por isso quem tem 
o dever de pagar pensão, tem que entender que estes 
valores é para alimentar seu filho(a), se caso entenda 
que os valores pagos estão sendo destinados para 
outra finalidade, ingresse com uma ação de prestação 
de contas, mas não deixe de pagar os alimentos. AS 
CRIANÇAS NÃO PEDIRAM PARA NASCER.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 1. OFIcIO DE CHAPECÓ =
,/

Intimação Extrajudicial de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel

À Sra. LURDES CHIOSSI DA SILVA, CPF nO348.029.9 I9-91 e ao Sr. NOEDlR

DA SILVA, CPF nO385.738.229-53.

Na qualidade de Oficial Registrador Interino do Oficio de Registro de Imóveis do

Município e Comarca de Chapecó/SC, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da

Lei nO9.514/97, bem como por requerimento do credor da alienação fiduciária UNIÃO

CATARINENSE ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, registrada no R.9 da

matrícula nO 21.828, do Livro 2 - Registro Geral, deste Oficio, e saldo devedor de

responsabilidade de V. S' venho INTIMAR-LHE para fins de cumprimento das

obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos.

Informo ainda, que o valor destes eneargos, posicionado em 12 de setembro

de 2019, corresponde a RS 149.940,12 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e

quarenta reais e doze centavos) sujeito à atualização monetária, aos juros de mora

até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se, também,

o(s) eneargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V. S' para que se dirija a este Ofício de

Registro de Imóveis situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nO 163-0, Centro,

CEP nO89801-060, no Município de Chapecó/SC, onde deverá purgar o débito relativo à

dívida vencida e também as parcelas quc se vencerem até a data do efetivo pagamento,

acrescida dos encargos legais e contratuais, no prazo improrrogável de 15 dias,

contados a partir da data da intimação.

Nesta oportunidade, fica V. S' cientificada que o não cumprimento da referida

obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do

imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do Art. 26, ~ 7°, da Lei nO9.5 I4/97.

Caso o pagamento do débito tenha sido efetivado antes do recebimento da presente

intimação, solicitamos a gentileza de desconsiderá-Ia, para todos os fins de direito.

Chapecó, 13 de setembro de 2019.

GEL~ OLIVEIRA FERRI

OGcial Registrador Interino

Rua 'v1arec~a DeOdoro da Fo,é 163 [' I C"Citro C~apecr, se ,,9801 060 I 49 3330 ObOO
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