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Desemprego leva pais à Justiça para rever pensão

Só neste ano, já são cinco ações por dia pedindo revisão

O motorista David (nome fictício), de 54 anos, há cinco anos tinha uma renda fixa e carteira assinada. 
No entanto, passou a viver de “bicos e viu a renda despencar ao ficar desempregado. Junto com a falta 
de trabalho, uma série de problemas: como o atraso da pensão de R$ 281 do filho e, consequente-
mente, duas prisões.

Agora, ele luta na Justiça para que a pensão do filho, um estudante de 20 anos, seja revista. “Em 
dezembro entrei na Justiça após ser preso pela segunda vez para diminuir a quantia paga ao meu filho. 
Mas, enquanto isso, tenho que continuar pagando o valor. No entanto, minha realidade é outra e não 
tenho mais condições financeiras”, alega.

Mas o motorista não é o único. O desemprego ou queda na renda levam mais pais a pedir redução na 
pensão alimentícia para os filhos. O número de processos na Justiça com pedidos de revisão de pensão 
aumentou em 22% de 2015 a 2016, segundo dados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Em 2015, foram 1.628 ações durante todo o ano, uma média de 4,46 processos por dia. Já em 2016, 
foram 1.996 processos: 5,4 por dia. Somente neste ano, até o último dia 13 de outubro, foram 1.616 
ações judiciais com esse objetivo, uma média de 5,6 por dia.

DESEMPREGO
A diretora administrativa do Núcleo de Atendimento Cível da Defensoria Pública, defensora Cláudia 
Franco, afirma que a maioria dos pais estão pedindo redução do valor devido ao desemprego, ou 
porque alegam que estão recebendo menos no trabalho. Segundo estimativa do IBGE, 282 mil pessoas 
estão desempregadas no Estado no segundo trimestre deste ano.

“Na maioria dos casos, o desemprego é o fator principal, a pessoa pode alegar queda no rendimento. 
No entanto, isso por si só não diminuiria a pensão, pois leva em conta também a necessidade da cri-
ança”, diz.

O advogado de família Hahnemann Doellinger explica que o valor da pensão é estabelecida tanto com 
base na necessidade da criança como na possibilidade de pagar da pessoa. Ele aponta que, normal-
mente, o valor gira em torno de 15 a 20% do salário do pai. No caso de desemprego, o tribunal não 
aceita o entendimento de que não há como pagar.

“Os acordos costumam prever um valor a ser pago. A qualquer momento o valor pode ser revisto, mas 
é preciso que haja provas”, diz. 

Um mês de atraso é o suficiente para prisão
A advogada cível Kelly Andrade explica que o pai ou a mãe que são responsáveis pelo pagamento da 
pensão precisam andar em dia. Desde março de 2016, com a mudança do código de processo civil, o 
pai que estiver em débito com um mês já pode ser preso.

“A pensão deve ser paga pelo pai ao filho até ele completar 18 anos ou até concluir o curso técnico ou 
superior. Se a pessoa precisa pagar a quantia e não consegue, tem que entrar com a revisão para evitar 
que seja preso. Se ele deixar de pagar um mês já cabe o cumprimento da sentença com o pedido de 
prisão”, diz
A diretora administrativa do Núcleo de Atendimento Cível da Defensoria Pública, defensora Cláudia 
Franco, acrescenta que a família que esteja com a pensão em débito pode procurar um defensor 

GAZETAONLINE 1/2 24 de outubro de 2017

http://www.gazetaonline.com.br



NOVA MÍDIA » 0/0 dia tal do mês tal do ano tal

endereçoeletrônico.com.br

GAZETAONLINE 2/2 24 de outubro de 2017

http://www.gazetaonline.com.br

público ou advogado.

“O pedido é feito a Justiça, é o juiz quem determina a prisão. Mas, antes de ir preso, o pai tem três dias 
para pagar ou prestar uma justificativa”, informou a defensora.

Ela explica que, para o valor da pensão ser revisto, é preciso que a pessoa prove que a houve uma 
mudança na vida. Dessa forma, não possui condição de arcar com o mesmo valor de antes.

SAIBA MAIS
Pensão
Revisão
A revisão pode ser pedida a qualquer momento na Justiça, mas a pessoa precisa provar que a renda 
diminuiu. No entanto, nem isso pode ser suficiente dependendo da necessidade do filho.

Crise econômica
Desemprego
Principal motivo para que pais peçam a revisão da pensão. Outro motivo muito grande é o estabeleci-
mento de uma nova família. Assim, a pessoa alega que precisa dividir essa renda.

Valor
Pode variar
Especialistas afirmam que cada caso precisa ser visto de forma individual. O valor da pensão é es-
tabelecido levando em conta tanto a necessidade da criança, quanto a na possibilidade de pagar do 
responsável pelo pagamento da pensão.

Prisão
Com apenas um atraso
Desde março de 2016, com a mudança do código de processo civil, o pai que estiver há um mês em 
débito já pode ser preso.
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Justiça do ES condena companhia aérea a indenizar passageiro em 
R$ 5 mil

Segundo processo, passageiro foi impedido de utilizar o assento adquirido com três meses de 
antecedência e teve a bagagem extraviada em um voo para Foz do Iguaçu.

A Justiça do Espírito Santo condenou uma companhia aérea a indenizar um morador de Iconha, no Sul 
do estado, em R$ 5 mil, após ser impedido de utilizar o assento adquirido com três meses de anteced-
ência, e ter sua bagagem extraviada em um voo para Foz do Iguaçu.

Ao realizar a conexão em Guarulhos, o passageiro embarcou na aeronave, e, ao sentar na poltrona 
indicada em sua passagem, foi surpreendido por outra pessoa que apresentou bilhete com a mesma 
numeração, pedindo que ele cedesse o lugar.

Segundo o autor da ação, foi anunciado dentro da aeronave “em alto e bom tom” para que ele se reti-
rasse do voo imediatamente, tendo o seu nome chamado pelas caixas de som da aeronave.

O passageiro, então, exigiu uma justificativa, negando-se a se retirar da aeronave. Diante de sua re-
sistência, um representante da companhia aérea fez um novo pedido, de forma grosseira, informado 
que o autor deveria aguardar o próximo voo para Foz do Iguaçu, na tarde do dia seguinte.

Após muita insistência, o representante da companhia aérea conseguiu outra poltrona no mesmo voo, 
mas ela estava danificada, impedindo o autor de reclinar, e obrigando-o a viajar desconfortável.

Por fim, a mala do passageiro foi retirada da aeronave e só entregue em seu destino ao final do dia 
seguinte ao embarque.

Como desembarcou à noite, o autor da ação não encontrou estabelecimentos abertos para comprar 
itens de primeira necessidade, passando frio e dormindo com a roupa que estava no corpo, privado de 
realizar a sua higiene básica.

Em defesa, a companhia aérea apresentou contestação alegando overbooking. Segundo a compan-
hia, houve a substituição da aeronave que faria o voo por uma de menor capacidade, impedindo o 
embarque de todos os clientes. A empresa defendeu ainda a não ocorrência de extravio de bagagem e 
inexistência de danos morais.

Na decisão, o magistrado do Juizado Especial da Vara Única de Iconha, afirmou não haver nos autos 
nenhuma prova que demonstre que a ré tenha atuado para diminuir os transtornos causados.

“Assim, se a empresa aérea descumpre o contrato, causando atraso por várias horas em exagerada 
demora na entrega da bagagem e impedindo o cliente de permanecer no assento marcado no seu bil-
hete de embarque, comprado com antecedência, sem prestar ao consumidor a assistência devida, o 
dano moral é evidente e dispensa qualquer exteriorização a título de prova”, concluiu o juiz na decisão.
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Audiência pública em Vitória discute acolhimento de crianças e ado-
lescentes ameaçadas de morte

Audiência, que acontece nesta terça-feira (24), é uma das quatro que compõem a semana dos 
colegiados da Assembleia Legislativa.

Uma audiência pública vai discutir o ‘Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco de 
Morte’, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória, às 18h desta terça-feira (24).

O objetivo do evento é debater com a comunidade local a preservação da vida de crianças, adoles-
centes e jovens ameaçados de morte.

A audiência é uma das quatro que compõem a semana dos colegiados da Assembleia Legislativa. Te-
mas como orçamento estadual, violência contra a mulher e saúde e saneamento básico serão discuti-
dos nesta semana.

A reunião foi solicitada pela Vara Especial da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do estado, 
para discutir a necessidade de construção de abrigos para menores por meio de parceria entre setor 
público e privado.
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Audiência em Vitória discute acolhimento de crianças e adoles-
centes ameaçadas de morte

Para assistir ao vídeo da reportagem, clique no link abaixo:
http://g1.globo.com/espirito-santo/bom-dia-es/videos/t/edicoes/v/audiencia-em-vitoria-discute-
acolhimento-de-criancas-e-adolescentes-ameacadas-de-morte/6238874/
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Acusado de assassinatos em Maria Ortiz é procurado pela polícia

Thiago Venâncio possui mandado de prisão por homicídio e está foragido desde outubro do 
ano passado

A Polícia Civil está à procura de um homem apontado como autor de três assassinatos no bairro Maria 
Ortiz, Vitória. O acusado Thiago Venâncio, 19 anos, está foragido desde outubro de 2016.

Segundo informações da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DDCV) de Vitória, Thiago é o autor da 
morte de Edgar Marciano dos Santos. O crime aconteceu em outubro do ano passado.

Thiago também é autor do assassinato de Marcelo Silva Guimarães, executado durante a crise da Se-
gurança Pública no Espírito Santo, em fevereiro.

O crime mais recente, segundo a Polícia Civil, cometido pelo foragido da Justiça é a morte de Cléber 
Vinícius Silva, na última sexta-feira.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a encontrar Thiago, pode informar pelo telefone 
181 (Disque-denúncia). A ligação é gratuita e anônima.
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Espírito Santo já tem um presídio exclusivo para acomodar pedófi-
los

Para acessar a matéria, clique no link abaixo:
http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2017/10/espirito-santo-ja-tem-um-pre-
sidio-exclusivo-para-acomodar-pedofilos-1014104670.html

CBN 24 de outubro de 2017

http://www.gazetaonline.com.br


	01 Capa clipping
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56

