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RESUMO 

 

Este trabalho discorre sobre a evolução da proteção legal e jurisprudencial do 
nascituro e da mulher gestante e quais os impactos dessa proteção a partir da 
análise do Habeas Corpus 143.641 que embora tenha estreita relação com o Código 
de Processo Penal por tratar da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, 
pode ser correlacionado com institutos do Direito de Família, em especial com os 
alimentos e com o poder familiar. A questão dos alimentos, gira sobretudo, em torno 
dos Alimentos Gravídicos, que foram regulamentados apenas em 2008 e ainda 
estão em fase de assimilação por parte das gestantes. No que toca à mulher 
gestante encarcerada a questão é ainda mais delicada, pois como resta 
demonstrado por inúmeras pesquisas que são citadas no trabalho, são em sua 
maior parte mulheres pobres, desempregadas, que não tem nem mesmo auxílio por 
parte da família, sendo importante que nesses casos chame-se ainda mais atenção 
para a responsabilização parental que a partir da Lei 11.804/2008 já pode começar 
desde a gestação. Ademais, quanto ao poder familiar, foi dado destaque para a 
questão da entrega dos bebês, que hoje é entendida pela jurisprudência como um 
meio para adoção, não figurando mais como hipótese de abandono de incapaz, o 
que favorece e muito as mulheres gestantes presas pois estas em regra são as 
mulheres que mais tem dificuldades para criar seus filhos pela ausência  de 
assistência familiar suficiente para suprir as necessidades da criança. Por fim, foi 
levantada a questão da legitimidade no que toca a quem deverá requerer os 
alimentos, podendo a mulher gestante encarcerada requerer esse benefício ainda 
que em prisão domiciliar para beneficiar o nascituro, afinal como resta demonstrado 
o melhor interesse da criança sempre deve prevalecer. 
 

Palavras-chave: Gestante. Nascituro. Alimentos. Prisão. Habeas Corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the evolution of the legal and jurisprudential protection of the 
unborn and the pregnant woman and what the impacts of this protection from the 
analysis of the Habeas Corpus 143.641 that although it has close relation with the 
Code of Criminal Procedure because it treats of the substitution of the preventive 
custody by the domicile can be correlated with institutes of Family Law, especially 
with food and family power. The issue of food especially revolves around Pregnancy 
Foods, which were regulated only in 2008 and are still in the process of being 
assimilated by pregnant women. With regard to pregnant women incarcerated, the 
issue is even more delicate, since, as is shown by the numerous studies cited in the 
paper, they are mostly poor, unemployed women who do not even assisted by the 
family. That in these cases further attention should be paid to parental responsibility, 
which, as of Law 11,804 / 2008, may already begin from the time of gestation. In 
addition, with regard to family power, emphasis was placed on the delivery of babies, 
which today is understood by jurisprudence as a means of adoption, no longer 
appearing as a hypothesis of abandonment of the incapacitated, which favors 
pregnant women very much because these are usually the women who have more 
difficulties to raise the child because many of them lose relatives to the traffic and the 
like, thus not having enough family assistance to meet the needs of the child. Lastly, 
the question of legitimacy was raised with regard to who should apply for the food, 
and the incarcerated pregnant woman may require this benefit even if under house 
arrest to benefit the unborn child, after all as it remains demonstrated the best 
interest of the child should always prevail. 
 

Keywords: Pregnant. I'm born. Foods. Prison. Habeas Corpus. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho visa analisar a proteção ao nascituro e à mulher gestante 

encarcerada a partir da análise do HC 143.641/SP julgado em 20 de fevereiro de 

2018, no Supremo Tribunal Federal que concedeu às mulheres gestantes o direito 

de terem a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. Ocorre que esta 

análise será feita através do prisma do Direito de Família, ou seja, serão analisados 

trechos da decisão com o objetivo de demonstrar quais os mecanismos são 

utilizados pelo Poder Judiciário para resguardar os interesses do nascituro e da 

genitora e de que forma esses direitos vêm ganhando força nos últimos tempos. 

 Em um primeiro momento, o nascituro será tratado como protagonista, 

discutindo-se quando se dá o início da personalidade civil, não sendo este um ponto 

pacífico na doutrina, embora o próprio ordenamento jurídico brasileiro no Código 

Civil de 2002 já tenha consolidado o entendimento normativo acerca da questão. No 

mais, serão analisadas as diversas formas de concepção e quais os impactos das 

mesmas no momento em que se pretende requerer alimentos frente à Justiça. 

 Em um segundo momento, serão abordados os alimentos gravídicos em si e 

os aspectos positivos e negativos da Lei 11.804/2008, que regulamentou um 

assunto pouco tratado uma vez que a maior parte das genitoras que se sentem 

desamparadas pelos supostos pais dos seus filhos não tem a ciência 1de que podem 

pleitear alimentos durante a gestação, no entanto, com esta lei, os alimentos 

gravídicos ganharam notoriedade. Dessa forma, serão analisados os pormenores da 

lei de maneira que ao fim do estudo, seja possível avaliar se de fato esta lei está 

trazendo um respaldo maior para as mulheres. 

 Em um terceiro momento, se discutirá sobre quem tem a legitimidade para 

propor a ação de alimentos gravídicos, a genitora ou o nascituro, bem como quem 

tem legitimidade para figurar no polo passivo e de que forma essa capacidade 

processual deverá ser exercida e se abordará questões acerca da execução dos 

alimentos e que guardem relação com o tema central deste estudo.  

                                            
1 Um exemplo prático sobre essa questão é a experiência que tive na Defensoria Pública, pois em 
dois anos de estágio, algo que me chamou muita atenção foi o fato de eu nunca ter feito uma petição 
sequer requerendo alimentos gravídicos. A maior parte das mulheres que eram atendidas, queriam 
pleitear alimentos para seus filhos já nascidos. 
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 No mais, será averiguado como funciona a conversão dos alimentos 

gravídicos em uma prestação definitiva após o nascimento da criança e qual o 

posicionamento dos Tribunais sobre o assunto. 

 Assim, verifica-se que o objetivo central do presente estudo é investigar em 

que medida o HC 143.641/SP está em consonância com os direitos adquiridos pelo 

nascituro e pela genitora ao longo do tempo e como o melhor interesse da criança 

prepondera em todos os casos. 
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1. A PROTEÇÃO AO NASCITURO NO ÂMBITO DO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

 1.1 DO INÍCIO DA PERSONALIDADE CIVIL DO NASCITURO 

 

 Inicialmente, é necessário pontuar que não é de hoje que a proteção ao 

nascituro vem sendo discutida, uma vez que a própria Constituição Federal de 1988, 

elenca em seu artigo 5º, os chamados direitos fundamentais, assegurados a todos, 

sem qualquer tipo de distinção. No entanto, sob a ótica do Direito Civil, só foi dada a 

devida importância ao tema a partir do Código Civil de 2002, que priorizou uma visão 

personalista e não patrimonialista como era no Código Civil de 1916, ou seja, os 

direitos patrimoniais foram colocados em segundo plano, e os direitos referentes à 

pessoa ganharam destaque. (CHAVES; ROSENVALD, 2014, p.47) 

 Verifica-se que o ser humano para o ordenamento é a pessoa natural, ou 

seja, um ente composto pela junção de aspectos biológicos e psicológicos, dotado 

de capacidade para ocupar qualquer um dos polos das relações jurídicas, por si 

mesmo ou através de representação, assistência ou até mesmo pela ampla 

capacidade de direito, após o alcance da maioridade civil. De acordo com Cristiano 

Chaves e Nelson Rosenvald: “pessoa natural é o ser humano e a sua dignidade é o 

fundamento principal da República Federativa do Brasil, sendo a base de todo o 

sistema jurídico” (2014, p.289). A dignidade da pessoa humana, princípio 

constitucional disposto no artigo 1º da CRFB/88, é um dos principais argumentos 

que culminaram na concessão do HC 143.641/SP (STF, 2018), para as mulheres 

grávidas e mães de crianças até os 12 anos, tendo em vista que o Supremo Tribunal 

Federal entendeu que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar 

nestes casos, traria a essas mulheres e aos seus filhos o reestabelecimento de uma 

dignidade que há muito tempo já havia sido perdida, uma vez que nem mesmo o 

acesso a uma mínima estrutura dentro da prisão para realizarem o pré-natal no caso 

das grávidas era dado. 

 Alguns doutrinadores podem vir a definir a pessoa natural como um ser 

biologicamente concebido. Ocorre que, não necessariamente a concepção será 

natural, ou seja, advinda da relação entre um homem e uma mulher, podendo a 
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concepção também ser artificial como é o caso da fertilização in vitro bem como da 

inseminação artificial2. 

 Quanto ao termo “pessoa natural”, é utilizado apenas no ordenamento jurídico 

brasileiro, pois, em outros locais, como na Argentina, optou-se pela expressão “ente 

de existência visível3”, que hoje pelo novo Código Civil aprovado em 2014, já não é 

mais utilizada. Conforme o artigo 1º do Código Civil Brasileiro, a pessoa natural é 

detentora tanto de direitos quanto de deveres, no entanto, só passará a ser titular 

dos mesmos a partir do momento em que possuir personalidade, sendo importante 

que se averigue em que momento, o ente passa a ter qualidade de pessoa e por 

consequência, de personalidade jurídica. O artigo 2º do mesmo Código é claro ao 

pontuar que o início da pessoa natural se dá através do seu nascimento com vida, 

devendo estar resguardados os direitos do nascituro desde a concepção. (CHAVES, 

ROSENVALD, 2014) 

 Sobre o nascimento com vida, se entende que é a partir desse momento que 

o ser adquire a personalidade, independente de questões burocráticas como é o 

caso do registro em cartório. Em outros países, como é o caso de França e Holanda, 

entendem que a criança deve ser registrada para que de fato passe a existir, mas no 

Brasil esse registro tem uma natureza meramente declaratória, valorizando-se assim 

muito mais, a dignidade da criança em sua essência. Esse ponto, que foi bastante 

levantado pela decisão em análise, serve de parâmetro para o trabalho, uma vez 

que, ao longo da decisão, os ministros elucidaram o quão importante é redirecionar 

os olhares para a mulher gestante que está presa, e para a necessidade da prisão 

domiciliar nestes casos, pois o artigo 5º, inciso XLV, da CRFB/88, expressa 

taxativamente que a pena não pode ultrapassar a figura do condenado, podendo-se 

concluir que muitas das consequências sofridas por essas mulheres dentro do 

sistema carcerário por tabela também afetam as crianças que estão sendo geradas 

no ventre das mesmas (CHAVES, ROSENVALD, 2014, p. 291 e 292) 

                                            
2 Diante da evolução da ciência que permitiu solucionar uma série de problemas de reprodução 
humana bem como considerando o reconhecimento da união estável homoafetiva em 2011 pelo 
Supremo Tribunal Federal, foi elaborada a Resolução CFM n° 2.168 de 21/09/2017 que regulamenta 
com mais precisão a utilização das técnicas da reprodução assistida priorizando a questão ética.  
3  O Código Civil Argentino revogado, em seu título II, do artigo 51 ao 62, discorria sobre “las 
personas de existencia visible”. Neste título, abordava quem eram essas pessoas e quais eram os 
direitos assegurados a elas, como demonstra o artigo 52: “Las personas de existencia visible son 
capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que en este Código 
no están expresamente declarados incapaces. “(ARGENTINA, 1869, Art.52) 
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 Quanto ao nascituro em específico, essa expressão advém do latim 

nasciturus, e significa aquele que está por nascer, cuja concepção já ocorreu no 

ventre materno (CHINELATO, 2007, p.83). Cabe ressaltar que tanto o Código Civil 

de 1916, em seu artigo 4º, quanto o de 2002, em seu artigo 2º, discorrem sobre o 

nascituro, sendo interessante realizar um comparativo entre eles. 

 

A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 
(BRASIL, 2002, Art.2°) 
A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. 
(BRASIL, 1916, Art.4°) 

 

 De acordo com Flávio Tartuce (2014, p.101), há poucas diferenças entre 

esses artigos, o que os diferencia é que, do Código Civil de 1916, para o de 2002, 

no lugar da palavra “homem” foi colocada a palavra “pessoa”, demonstrando-se 

assim que essa mudança visa justamente coibir uma discriminação de gênero. 

Ademais em ambos os artigos são utilizadas as palavras nascimento e concepção, 

demonstrando-se assim que o próprio Código, não tem uma posição consolidada 

quanto à questão do início da personalidade do nascituro. Dessa forma é possível 

perceber que há brechas tanto para a aplicação da Teoria Natalista quanto para a 

aplicação da Teoria Concepcionista, que serão analisadas em momento posterior. 

 Um questionamento que surge a partir da análise do artigo 2º do Código Civil 

é se esses direitos assegurados ao nascituro se estendem ao embrião. A doutrina 

não é pacífica quanto ao tema. Maria Helena Diniz entende que este artigo não 

engloba o embrião pois este representa a fecundação do óvulo pelo 

espermatozoide, podendo ter vida extra-uterina (DINIZ, 2012, p.222). Inclusive, esta 

doutrinadora elaborou um projeto que serviu de inspiração para o PL n° 6.960/2002, 

elaborado pelo Deputado Ricardo Fiuza, que defendia que o artigo 2º do Código Civil 

tivesse a seguinte redação: “A personalidade civil da pessoa começa com o 

nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

embrião e do nascituro” . Silmara Juny Chinelato, antigamente, afirmava que o ato 

da fecundação, ou seja, o encontro entre o óvulo e o espermatozóide que formava o 

zigoto se entendia como gravidez, mas se distanciava da ideia de concepção em 

sentido estrito, sendo este o ser já implantado. No entanto, com o passar dos anos e 

com o desenvolvimento de inúmeras pesquisas na área, passou-se a entender que é 
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possível sim que o ser se desenvolva fora do ventre materno, devendo este também 

ser considerado nascituro, cabendo assim sua proteção de igual forma 

(CHINELATO, 2007, p.83 e 84). Giselda Hironaka, nesse mesmo sentido, sustenta 

que a concepção hoje não necessariamente ocorre no ventre materno, pois com a 

evolução das técnicas de reprodução assistida, essa concepção pode ser realizada 

artificialmente (HIRONAKA, 2006, apud TARTUCE, 2014, p.06). Dessa forma, há 

uma mudança apenas no local da concepção. Flávio Tartuce defende esta última 

tese, considerando que a expressão “nascituro” deve ser lida em sentido amplo, 

abrangendo assim o embrião no texto do artigo 2º do Código Civil (TARTUCE, 2014, 

p.104 e 105). Cabe ressaltar que embora tenha sido elaborado um projeto de lei, PL 

9.690/2002 pra incluir a palavra embrião no referido artigo, este projeto foi vetado. 

 

 

 1.2 AS DIVERSAS FORMAS DE CONCEPÇÃO 

 

 No que toca às diversas formas de concepção, desde os primórdios é 

valorizada a ideia de reprodução natural, a partir de um conceito de família advindo 

da união entre um homem e uma mulher. Ocorre que nos dias atuais, o conceito de 

família não está mais vinculado a uma ideia de perpetuação da espécie mas sim a 

princípios como a afetividade e a solidariedade familiar, abrindo-se assim espaço 

para novos métodos de reprodução, condizentes com as possibilidades de cada 

casal, podendo o casal ser tanto homossexual como heterossexual nas situações 

em que a mulher não consegue engravidar pelos métodos convencionais (VILAS-

BÔAS, 2015, p.01). No conceito moderno de família, deixa-se de lado a ideia 

anterior que reduz a autonomia das mulheres conferindo a elas apenas o título de 

cuidadoras do lar e dos filhos como se esta fosse uma obrigação apenas delas, e 

ganha força o amor verdadeiro que permite que as escolhas sejam feitas não por 

conveniência mas sim por livre desejo, desde o casamento até a geração de um 

filho. Hoje, há menos famílias com filhos do que nos anos 90, assim como ao 

mesmo tempo aumentaram as famílias compostas por casais sem filhos e as 

famílias unipessoais, compostas por uma pessoa e um filho, sendo as mulheres 

hoje, em boa parte, provedoras dos lares. Ademais, há também os casais que se 

distanciam das normas heterossexuais, verificando-se assim que, atualmente, há 
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uma enorme gama de composições familiares que podem ser obtidas através da 

reprodução assistida. (BIROLI, 2014, p.20, 25 e 26). 

 A reprodução assistida, em aspectos terminológicos, é um conjunto de 

técnicas que interferem no processo natural de concepção e pode ocorrer de duas 

formas distintas, ou através da inseminação artificial ou através da fertilização in 

vitro. A concepção no caso da inseminação artificial ocorre no próprio ventre 

materno após a implantação do material genético no corpo da mulher onde ocorrerá 

a fecundação. No caso da fertilização in vitro, a concepção é toda feita fora do 

ventre materno e, só quando os embriões já estão fecundados, são implantados no 

corpo da mulher. É interessante que sejam diferenciadas, a reprodução homóloga, 

que se dá através da manipulação de gametas do próprio casal e a reprodução 

heteróloga que se dá através da utilização de um esperma de um doador fértil. 

Nesse caso se a mulher for casada, presume-se que o seu marido é o pai, desde 

que tenha estado de acordado com a realização da inseminação. (VILLAS-BÔAS, 

2015, p.01 e 02) 

 No que toca ao Código Civil de 2002, a questão da reprodução assistida foi 

trabalhada mas de maneira superficial, conforme verifica-se no artigo 1597, ponto 

esse que levanta uma série de dúvidas, quanto a quem integrará o polo passivo em 

caso de ajuizamento da ação de alimentos gravídicos nestes casos e quanto a 

possibilidade dessas mulheres gestantes terem o direito a substituição da prisão 

preventiva pela prisão domiciliar conforme foi decidido no HC 143.641/SP. Uma 

série de projetos de lei sobre o tema passaram pela Câmara dos Deputados nos 

últimos anos, tendo sido elaborado o PL 115/2015, que é o Estatuto da Reprodução 

Assistida. Este estatuto visa regulamentar todas as técnicas referentes à reprodução 

assistida, bem como os seus efeitos no âmbito das relações civis. No que tange ao 

tema do presente trabalho, o estatuto, em seu capítulo III, trata da presunção de 

filiação, conforme expresso no artigo 47 do texto “O filho nascido da utilização de 

qualquer uma das técnicas de reprodução assistida é presumidamente filho dos 

cônjuges ou companheiros que a ela se submeteram.” (BRASIL, 2015, Art.47°) 

 Assim, quanto ao ajuizamento de ação de alimentos gravídicos, a gestante 

enquanto representante legal do nascituro deverá ajuizar a demanda contra o 

cônjuge ou companheiro que estava com ela à época da reprodução assistida. 
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 Os artigos 48 e 49 do mesmo capítulo, ainda falam sobre os casos de doação 

de esperma, eximindo assim o doador de qualquer responsabilidade quanto ao ser 

concebido e de filiação post mortem, como pode se averiguar através da transcrição 

do texto: 

 

Art. 48. Nenhum vínculo de filiação será estabelecido entre o ser 
concebido com material genético doado e o respectivo doador, ainda 
que a identidade deste venha a ser revelada nas hipóteses previstas 
no artigo 19 deste Estatuto (BRASIL, 2015, Art.48°). 
 
Art. 49. Em caso de filiação post mortem, o vínculo entre o filho 
concebido e o genitor falecido se estabelecerá para todos os efeitos 
jurídicos oriundos de uma relação paterno-filial, observados os limites 
e exigências impostos por esta Lei (BRASIL, 2015, Art.49°). 

 

 Além disso, há também o capítulo VI, que trata sobre os direitos patrimoniais 

e pessoais dos nascidos através das técnicas de reprodução assistida e, em seu 

artigo 58, confirma que, aqueles que nascem através desses métodos não 

convencionais têm os mesmos direitos e deveres assegurados aos filhos concebidos 

naturalmente, nos termos do artigo 227, §6º da CRFB/88. 

 Assim, por interpretação do projeto, subentende-se que, enquanto nascituros 

advindos da reprodução assistida terão os mesmos direitos assegurados àqueles 

concebidos pelo método tradicional, leia-se ato sexual. Dessa forma, as mulheres 

que por terem problemas para engravidar, se utilizaram da reprodução assistida e 

obtiveram êxito, se tornando gestantes, em caso de prisão preventiva, a depender 

do caso concreto, poderão ter a prisão substituída pela prisão domiciliar, conforme o 

HC 143.641/SP. Ocorre que, por ser um tipo de tratamento inacessível às 

populações mais pobres do país, devido aos altos valores que variam de R$ 800,00 

a R$ 15.000,004, é muito difícil que se encontre um caso de mulher encarcerada, 

que engravidou através de reprodução assistida. Uma pesquisa que comprova essa 

afirmação, de forma mais restrita por ser referir apenas ao Rio de Janeiro, é por 

exemplo a pesquisa “Mulheres e Crianças Encarceradas: Um Estudo Sobre a 

Maternidade no Sistema Prisional no Rio de Janeiro”, coordenado pelas 

pesquisadoras Maíra Fernandes e Luciana Boiteux, que demonstra que 75,6% das 

                                            
4 Esta informação advém de uma entrevista concedida por Bruno Scheffer, diretor clínico do Instituto 
Brasileiro de Reprodução Assistida, ao site da Globo. Disponível em: 
http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2013/05/quanto-custa-reproducao-assistida.html. 
Acesso em 28/11/2018. 
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mulheres não possuem o ensino fundamental completo e apenas duas entrevistadas 

concluíram o ensino médio. (CAPERUTO, 2018, p.57, 58 e 59). 

 

 

 1.3 DOS DIREITOS CONFERIDOS AO NASCITURO 

 

 Quanto ao tratamento jurídico que deve ser dado ao nascituro, a questão não 

é pacífica entre os doutrinadores, tendo sido elaboradas três teorias sobre o 

assunto. A primeira teoria, é a Teoria Natalista que defende que o nascituro só terá 

seus direitos assegurados após o nascimento com vida, assim verifica-se que o 

nascituro só tem a mera expectativa de direitos. Esta teoria é defendia por autores 

como Caio Mário da Silva Pereira (2018, p.523) e Sílvio de Salvo Venosa (2013, 

p.371), que realizam uma interpretação literal do artigo 2º do Código Civil. No 

entanto, se questiona a partir dessa interpretação literal se esta, de fato, é uma 

leitura plausível uma vez que o Código entrou em vigor em 2002 e desde então 

muitas foram as novidades que surgiram e influenciaram o direito brasileiro como é o 

caso do desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida. Ademais, também 

sob um ponto de vista crítico é possível observar que essa teoria nega que o 

nascituro tenha qualquer tipo de direito antes do seu nascimento com vida, 

contrariando assim direitos garantidos ao nascituro pelo ordenamento antes mesmo 

do seu nascimento, como é o caso da possibilidade da gestante ajuizar Ação de 

Alimentos Gravídicos, requerendo assim subsídio para custear qualquer tipo de 

despesa referente a gravidez, que indiretamente propicia uma qualidade de vida 

digna para o nascituro. (CHAVES, ROSENVALD, 2014) 

 A segunda teoria é a Teoria da Personalidade Condicional, que traça como 

condição para que o nascituro tenha personalidade o seu nascimento com vida, ou 

seja, o nascituro está submetido a um evento futuro e incerto conforme disposto no 

artigo 121 do Código Civil. Esta teoria é defendida por autores como Washington de 

Barros Monteiro (1966, p.70), Clóvis Bevilaqua (2001, p.60) e Arnaldo Rizzardo 

(RIZZARDO, 2005, apud, TARTUCE, 2014, p.09), que pontuam que os direitos da 

personalidade já estão atrelados ao nascituro antes mesmo do nascimento com 

vida, no entanto, os direitos patrimoniais só serão assegurados ao nascituro após o 

nascimento com vida. Sob o ponto de vista crítico, é um tanto quanto questionável 
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que essa teoria com cunho patrimonialista prevaleça em um momento de 

personalização do direito civil que cresceu a partir da entrada em vigor do Código 

Civil de 2002. (CHAVES, ROSENVALD, 2014) 

 A terceira teoria é a Teoria Concepcionista que defende que o nascituro já 

tem seus direitos assegurados desde o momento da concepção, ou seja, desde o 

momento em que a vida é gerada no ventre materno.  A Teoria Concepcionista é 

defendida por autores como Flávio Tartuce (2014, p.10), Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona (2012, p.109 e 110), Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2014, p.294), 

consolidando-se no direito brasileiro através de alguns artigos que demonstram que 

de fato o nascituro já possui direitos desde a sua concepção, como é o caso do 

artigo 4º, §1°, do Pacto São José da Costa Rica (1969) e  do artigo 1609, parágrafo 

único, do Código Civil (BRASIL, 2002) que pontua que é possível que seja 

reconhecida a filiação do nascituro, sendo este um direito da personalidade. 

Ademais, outros dispositivos normativos como é o caso do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990) discorre em seu artigo 7º sobre a necessidade de 

haver condições básicas para o desenvolvimento da gestação, garantindo-se assim 

o mínimo de dignidade para o nascimento do nascituro. No que toca a necessidades 

básicas para que o desenvolvimento da gestação seja o mais saudável possível, no 

HC 143.641, o Instituto Alana5 como amicus curiae se manifestou justamente nesse 

sentido, apontando as inúmeras violações a que crianças que nascem no cárcere 

estão sujeitas, demonstrando que antes mesmo do momento em que nascem, estas 

violações já estão extremamente presentes conforme demonstra a citação trazida 

pelo terceiro interventor: 

 

É fundamental ter em mente que o período gestacional e o momento 
do nascimento refletem no desenvolvimento infantil: O embrião ou 
feto reage não só às condições físicas da mãe, aos seus movimentos 
psíquicos e emocionais, como também aos estímulos do ambiente 
externo que a afetam. O cuidado com o bem-estar emocional da mãe 
repercute no ser que ela está gestando. (...) Quando a mulher 
grávida recebe apoio emocional e material do parceiro e outros que 
lhe são próximos durante todo o processo, seus sentimentos de bem-

                                            
5 O Alana é uma organização de impacto socioambiental que promove o direito e o desenvolvimento 
integral da criança, fomentando novas formas de bem viver. Umas das vertentes dessa organização é 
o Instituto Alana, que é uma organização de sociedade civil sem fins lucrativos e nasceu com o intuito 
de honrar a criança. Os trabalhos do Instituto se iniciaram em 1994, na Zona Leste de São Paulo, e 
hoje conta com uma série de parceiros, sendo mantido por um fundo patrimonial desde 2013. 
Disponível em: https://alana.org.br/. Acesso em: 11/09/2018. 

https://alana.org.br/
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estar comunicam-se ao embrião e ao feto, favorecendo o 
desenvolvimento saudável do bebê. (SANTOS, 2014, p.19) 

 

 Desta forma, verifica-se o quanto é essencial que os direitos do nascituro 

sejam resguardados de forma que o feto se desenvolva em um ambiente estável 

uma vez que tudo que se refere ao mundo exterior tem total influência sobre o 

desenvolvimento da criança. 

 Embora esta seja a regra, há exceções como foi o caso da ADPF 54/DF, de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgada pelo STF nos dias 11 e 12 de abril de 

2012 que reconheceu a possibilidade de que fosse realizado o aborto no caso de 

fetos anencéfalos, no entanto, só seria afastada a Teoria Concepcionista caso 

ficasse provado através de exames específicos a inviabilidade de atividade cerebral 

do feto. 

 Diante da importância de haver a preservação das vidas, tanto da gestante 

quanto do nascituro, principalmente daquelas que estão encarceradas que se 

encontram em uma situação dupla de fragilidade, devem ser usados mecanismos 

capazes de amenizar o desgaste que já é natural ao longo da gestação, como é o 

caso da Ação de Alimentos Gravídicos. Conforme se verá no próximo capítulo, o 

maior objetivo desta lei é justamente assegurar direitos da mulher gestante que 

sempre foram trazidos de maneira rasa bem como conscientizar os responsáveis 

pela gravidez para que assumam seus atos ainda que não mantenham uma relação 

amorosa estável, para que não haja prejuízo algum para o nascituro, devendo este 

ter preservado o seu direito a um desenvolvimento saudável. 
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2. DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

 Os alimentos, de maneira geral, são prestações que foram criadas visando 

auxiliar as partes que estão em uma relação familiar e que são beneficiárias desse 

direito para que possam subsistir.  No plano jurídico, a expressão “alimentos” tanto 

no campo doutrinário quanto no campo da legislação, é recepcionada de inúmeras 

formas pois abrange a obrigação de prestá-los e os componentes da obrigação a ser 

prestada. (CAHALI, 2012, p.16 e 17). 

 Quanto à obrigação alimentar, é interessante pontuar que desde o momento 

da concepção, o ser humano que está sendo gerado encontra-se em situação de 

vulnerabilidade, uma vez que, ainda no colo materno ou fora dele, continuará 

incapacitado para se sustentar, devendo esta ser uma responsabilidade dos 

genitores até que o filho atinja a maioridade, preservando assim um direito inerente 

à essa relação, que é de ser nutrido pelos pais. Cabe ressaltar que essa 

responsabilidade já subsiste durante todo o período de evolução tanto física quanto 

intelectual do nascituro. (CAHALI, 2012, p.29) 

 Inicialmente, a obrigação alimentar, originária do direito romano era apenas 

moral baseando-se exclusivamente no vínculo afetivo entre as pessoas. No entanto, 

com a definitiva inserção do encargo alimentar nas relações familiares, esse dever 

moral de prestação de socorro começou a se transformar em uma obrigação jurídica 

de assistência. Essa obrigação tem total relação com vários princípios e direitos 

garantidos pela Constituição como o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida, que no que toca à família encontram-se presentes no artigo 227 da 

Constituição. (CAHALI, 2012, p.31) 

 No âmbito do Direito Brasileiro, os alimentos começaram a figurar no 

ordenamento a partir do Código Civil de 1916 mas foi só a partir da Lei 5.478/68, 

que alcançaram maior visibilidade. Já com relação aos alimentos gravídicos, estes 

se consolidaram a partir da Lei 11.804/20086, e até hoje, esse tipo de ação é 

                                            
6 Quanto à origem da Lei 11.804/2008, adveio do PL n° 62 apresentado em 24/03/2004 por Rodolpho 
Tourinho Neto (PFL-BA). O texto original tinha 12 artigos, no entanto, 6 foram vetados. A matéria foi 
encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, mas devido à aprovação do requerimento 
163/2005 do próprio Rodolpho Tourinho, a Comissão de Assuntos Sociais (Cas) foi ouvida primeiro e 
o relator, senador Márcio Maciel apresentou parecer favorável com duas emendas. A partir dessa 
deliberação o projeto de lei original tornou-se o projeto de lei 7.376/2006. (CALDEIRA, 2010). 
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desconhecida pela maior parte das mulheres que ao serem abandonadas por seus 

companheiros durante a gravidez, não a ajuízam por falta de conhecimento. 

 A Lei 11.804/2008 disciplina o direito aos alimentos da mulher gestante e a 

forma como será exercido, demonstrando-se assim que mesmo a mulher que ainda 

não teve o filho pode sim encontrar respaldo na legislação para assegurar o que lhe 

é de direito, conforme preconiza o artigo 1º da mesma. Cabe ressaltar que o referido 

artigo discorre sobre a mulher grávida, não especificando assim em nenhum 

momento o tipo de relação entre ela e o suposto pai do nascituro, podendo ser um 

casamento, uma união estável ou até mesmo um relacionamento eventual. A ideia 

exposta neste artigo é contrária ao texto do artigo 1694 do CC que é claro ao afirmar 

que os alimentos podem ser requeridos entre parentes, cônjuges ou companheiros.  

No entanto, como a lei 11.804/2008 é lei especial, prepondera sobre o 

disposto no Código Civil que é lei comum. Essa questão de trazer à lei, a 

possibilidade de uma relação eventual como justificativa para pleitear alimentos em 

muito beneficia mulheres que estão grávidas e encontram-se presas pois como 

demonstra uma pesquisa7 coordenada por Maíra Fernandes e Luciana Boiteux, que 

retrata a realidade da maternidade no cárcere, ao ser traçado o perfil das detentas 

verificou-se que 82% (oitenta e dois por cento) delas são solteiras, restando 

comprovado que em regra, a gravidez surge de relações frágeis e muitos dos 

homens se omitem por não estarem dispostos a assumir a responsabilidade. Dessa 

forma, cria-se uma nova figura de legitimada ativa para propor a ação de alimentos 

gravídicos, que é a mulher grávida, em sentido amplo, uma vez que o maior objetivo 

da lei não é adentrar no tipo de relação que foi estabelecida entre os genitores, mas 

condenar o pai ao pagamento dos alimentos.(CALDEIRA, 2010) 

 O artigo 2º da lei discorre sobre despesas denominadas como adicionais, que 

em um primeiro momento dão a impressão de que figuram em um segundo plano de 

gastos, no entanto, são extremamente necessárias para que a gravidez transcorra 

sem maiores complicações, preservando-se assim o direito à vida, disposto no artigo 

227 da CRFB/88 e que deve ser garantido pela família. Ademais, o parágrafo único 

                                            
7  A pesquisa “Mulheres e Crianças Encarceradas: Um Estudo Jurídico-Social Sobre a Experiência da 
Maternidade no Sistema Prisional do Rio de Janeiro” coordenada por Máira Fernandes, ex presidente 
do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e Luciana Boiteux, advogada e professora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que junto com outras pessoas conversaram entre junho e 
agosto de 2015, com 41 mulheres em situação de maternidade em duas unidades do Complexo 
Penitenciário de Gericinó. (Caperuto, 2018) 
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do referido artigo pontua que essas despesas são calculadas com base na 

contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, regendo-se assim 

pelo princípio da proporcionalidade8, que estabelece qual proporção caberá a cada 

um, e pelo princípio da solidariedade familiar9. É interessante elucidar que no caso 

das mulheres gestantes que estão encarceradas, fatalmente terão dificuldades para 

direcionar alguma renda para a gravidez, pois nestes casos, devido à restrição 

quanto ao direito de ir e vir, ficam impossibilitadas de exercer qualquer tipo de 

atividade laboral e quem pode vir a ajudar é a própria família caso tenha condições. 

No entanto, sendo concedida a prisão domiciliar é possível que mesmo de casa 

essas mulheres se estruturem para realizar algum trabalho que as auxilie nos gastos 

com a gestação. 

 Destaca-se que, embora a legislação discorra expressamente sobre a 

necessidade de haver uma divisão justa de gasto entre os genitores, sabe-se que na 

prática a mulher gestante tende a gastar muito mais, uma vez que, ao longo de toda 

a gestação há inúmeras despesas que não se encaixam na parcela que seria de 

responsabilidade do genitor e por esse motivo ignoram, como é caso das roupas 

para o bebê. (CAHALI, 2012, p.345) 

 Quanto à questão do foro competente, o artigo 3º da referida lei tinha a 

seguinte redação: “Aplica-se, para a aferição do foro competente para o 

processamento e julgamento das ações de que trata esta Lei, o artigo 94 do Código 

de Processo Civil” (BRASIL, 2008, Art.3°). O dispositivo dispunha sobre o foro 

competente para processar e julgar as ações de alimentos gravídicos. Ocorre que 

este artigo foi vetado, por alguns motivos que serão expostos a seguir. É importante 

elucidar que esse artigo 94 é do CPC de 1973, código vigente na época em que o 

artigo foi vetado e discorre sobre as ações que deveriam transcorrer no domicílio do 

réu, no entanto, essa regra, vai contra o artigo 100, inciso II, do CPC de 1973, que 

afirma que no caso de ação de alimentos, deve ser ajuizada no domicílio do 

alimentando, preservando-se assim a ideia do melhor interesse da criança. Diante 

de tal panorama, ao ser observado que na redação do artigo havia sido colocado o 

artigo 94, que é a regra geral, como aquele que estabeleceria o foro competente 

                                            
8 O princípio da proporcionalidade visa coibir qualquer tipo de desigualdade entre os gastos com os 
alimentos, designando assim a parcela que cabe a cada um dos genitores para contribuírem.  
9 O princípio da solidariedade familiar tem relação direta com a afetividade e com a prestação de 
assistência aos mais necessitam. Para Maria Berenice Dias (2012), os integrantes da família são, em 
regra, reciprocamente credores e devedores de alimentos. 
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nestes casos, o artigo 3º da lei foi vetado pois regra geral não pode se sobrepor a 

regra especial, e foi o que aconteceu, pois o artigo que deveria reger o foro 

competente para a ação de alimentos gravídicos seria o artigo 100, inciso II, do 

CPC. (CALDEIRA, 2010) 

 No que diz respeito à exordial nas ações de alimentos gravídicos, o legislador, 

no art. 4º do PL 62/2004, pontuou que haveria a necessidade de vir instruída com 

um laudo médico confirmando a viabilidade da gravidez; com documentos acostados 

pela parte autora que comprovem as circunstâncias em que o nascituro foi 

concebido; com a qualificação do suposto pai e a renda que aufere. 

 Há tanto pontos favoráveis como pontos desfavoráveis a esse artigo, tendo 

sido este dispositivo vetado. No que toca aos pontos favoráveis cabe a utilização 

dos seguintes argumentos: que a comprovação da gravidez é o aspecto probatório 

mínimo para que a ação de alimentos gravídicos seja ajuizada. Ademais, a 

viabilidade da gravidez através da avaliação médica permite que o juiz fixe a 

obrigação alimentar com base no fato da gravidez ser de alto risco ou não. No caso 

da mulher grávida encarcerada claramente seria vista como uma gravidez de alto 

risco pois como está elucidado no próprio Relatório do HC 143.641/SP (STF, 2018) 

os estabelecimentos prisionais são precários, fator esse que dificulta o 

desenvolvimento do nascituro. (CALDEIRA, 2010) 

 Em segundo lugar, a petição inicial traz a descrição dos fatos que devem ser 

elucidados da forma mais contundente possível de forma a não gerar dúvidas sobre 

quem é o pai da criança. Em terceiro lugar, a fixação da obrigação alimentar deve 

estar baseada no princípio da proporcionalidade que contrabalanceia tanto as 

possibilidades do suposto pai quanto as necessidades da mulher gestante. 

 No que tange aos pontos desfavoráveis, cabe destacar as razões que 

motivaram o Ministro da Justiça a opinar pelo veto de tal dispositivo que discorre 

sobre a necessidade da gestante comprovar a viabilidade da gravidez. Discorda de 

tal assertiva uma vez que independente da gravidez ser viável ou não, toda gestante 

requer cuidados especiais que geram gastos, conforme disposto no trecho abaixo: 

 

O dispositivo determina que a autora terá, obrigatoriamente, que 
juntar à petição inicial laudo sobre a viabilidade da gravidez. No 
entanto, a gestante, independentemente da sua gravidez ser viável 
ou não, necessita de cuidados especiais, o que enseja dispêndio 
financeiro. O próprio art. 2o do Projeto de Lei dispõe sobre o que 



 
 

26 
 

compreende os alimentos gravídicos: ‘valores suficientes para cobrir 
as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela 
decorrentes, da concepção ao parto, inclusive referente à 
alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 
complementares, internações, parto e demais prescrições 
preventivas e terapêuticas indispensáveis (...)’. Esses gastos 
ocorrerão de qualquer forma, não sendo adequado que a gestante 
arque com sua totalidade, motivo pelo qual é medida justa que haja 
compartilhamento dessas despesas com aquele que viria a ser o pai 
da criança. (BRASIL, 2008, www.planalto.gov.br) 

 

 Ainda houve veto ao art. 5º, que discorria sobre aspectos processuais dos 

alimentos gravídicos e cuja redação original trazia que: 

 

Recebida a petição inicial, o juiz designará audiência de justificação 
onde ouvirá a parte autora e apreciará as provas da paternidade em 
cognição sumária, podendo tomar depoimento da parte ré e de 
testemunhas e requisitar documentos. (BRASIL, 2008, Art.5°) 
 

 O veto referente a este artigo foi fundamentado no sentido de que o texto 

abordava a questão da obrigatoriedade de haver uma audiência de justificação, no 

entanto, nenhuma outra ação de alimentos possuía em seu rito a necessidade de 

designação de audiência de justificação pois culminaria em uma demora ainda maior 

para que os alimentos fossem fixados e em regra, quando os alimentos são 

pleiteados há certa urgência para que o pedido seja apreciado pelo fato de ser 

considerado direito fundamental à subsistência conforme artigo 6º, caput da 

Constituição Federal (BRASIL,1988). Dessa forma, constatou-se que seria plausível 

a designação da audiência de justificação apenas em casos excepcionais, quando o 

juiz, de forma discricionária, entender que as provas documentais apresentadas não 

foram suficientes para convencê-lo a deferir os alimentos pretendidos pela mulher. 

(CAHALI, 2012, p.347) 

 O art. 6º manteve-se no ordenamento, com a seguinte redação: 

 

Art. 6o Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz 
fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da 
criança, sopesando as necessidades da parte autora e as 
possibilidades da parte ré. 
Parágrafo único.  Após o nascimento com vida, os alimentos 
gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do 
menor até que uma das partes solicite a sua revisão (BRASIL, 2008, 
Art.6°) 
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 Esta monografia está totalmente vinculada ao princípio da condicionalidade 

pois os alimentos estão condicionados tanto às necessidades do alimentado, a 

mulher gestante, como às possibilidades do alimentante para provê-los, o suposto 

pai. (MADALENO, 2018, p.1166) 

 Embora o legislador tenha pontuado que basta que o juiz esteja convencido 

de que há indícios de paternidade para que fixe os alimentos gravídicos, as provas 

apresentadas devem ser consistentes e verossímeis, de forma que restem poucas 

dúvidas quanto à paternidade do nascituro. A jurisprudência vem entendendo da 

mesma forma pois embora não haja necessidade de haver prova pré-constituída da 

obrigação alimentar, caso os alimentos sejam deferidos com base em provas 

superficiais, podem gerar danos irreparáveis ao suposto pai, uma vez que de acordo 

com o princípio da irrepetibilidade quando os alimentos são pagos não podem ser 

devolvidos.  Quanto à convocação subsidiária dos avós, o Tribunal de Justiça de 

São Paulo10
 já proferiu decisão em agravo de instrumento em que pontua que 

embora no caso da fixação dos alimentos gravídicos seja necessário apenas o 

reconhecimento de indícios de paternidade, no caso dos avós é necessário que 

fique provada a relação de parentesco. (CAHALI, 2012, p.348). 

 No que tange ao parágrafo único, cabe ressaltar que mesmo após o 

nascimento, os alimentos continuam sendo devidos, o que muda é o polo ativo da 

ação que deixa de ser a genitora e passa a ser a criança. Alguns juízes de Vara de 

Família quando as crianças nasciam estavam extinguindo as ações de alimentos 

gravídicos alegando a perda superveniente do objeto mas a própria jurisprudência 

vem consolidando entendimento em sentido contrário, conforme decisão transcrita 

abaixo: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Alimentos         
Gravídicos-Nascimento da criança - Perda do Objeto - Inocorrência 
- Alimentos que automaticamente se convertem em pensão 

                                            
10 AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alimentos Gravídicos - Após justificação prévia foram fixados os 
alimentos provisionais no equivalente a meio salário-mínimo, como obrigação do requerido - Suposto 
pai ainda não encontrado para citação - Pedido de inclusão no polo passivo da avó paterna - 
Impossibilidade - Na hipótese, a obrigação avoenga é subsidiária e, diferentemente dos indícios de 
paternidade exigidos pela lei, quanto aos avós, depende da comprovação da relação de parentesco, 
além da demonstração da impossibilidade efetiva do pai em arcar com a obrigação. Decisão Mantida 
- Recurso Improvido.TJ-SP- Agravo de Instrumento nº 480989-79.2010.8.26.0000- 3ª Câmara de 
Direito Privado- Rel. Egidio Giacoia. Disponível em: 
https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/6374/10/TJSP%20Agravo%20Instrumento%2048098979201
08260000.doc. Acesso em: 03/12/2018 
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alimentícia - Decisão mantida. Recurso Improvido. TJ-SP - Agravo 
de Instrumento nº 663.368.4/9-00 - 3a Câmara de Direito Privado - 

Rel. Des. Egidio Giacoia - Data do julgamento:24/11/2009 (TJ-SP, 
2009, www.jusbrasil.com.br) 

 

 Quando há a conversão dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia, 

presume-se que o suposto pai reconheceu voluntariamente a paternidade. No 

entanto, quando esse reconhecimento não é feito, e de fato há uma necessidade de 

se averiguar se determinada pessoa é o pai biológico, interpretando de maneira 

sistemática o parágrafo único do artigo 6º, a ação de alimentos pode ser cumulada 

com uma ação de investigação de paternidade visando assim o melhor interesse da 

criança. A cumulação das ações otimiza a prestação jurisdicional, permitindo assim 

que o processo transcorra de maneira célere, conforme os princípios do processo 

civil que prezam pela celeridade e pela instrumentalidade (TANNURI; HUDLER; 

CONJUR, 2013) 

 Já o artigo 7º foi mantido pelo ordenamento, sem emendas tanto no Senado 

quanto na Câmara, com o seguinte texto: “O réu será citado para apresentar 

resposta em 5 (cinco) dias” (BRASIL, 2008, Art.7°). Este artigo tem relação direta 

com o artigo 11 que determina a aplicação supletiva tanto da Lei de Alimentos, n° 

5.478/68 quanto do Código de Processo Civil, n° 5.869/73. De acordo com Cahali 

essa dupla remissão supletiva o preocupa, pois o prazo estipulado para a 

apresentação de resposta é mais curto se comparado com as outras duas leis, 

demonstrando-se assim que a lei objetiva seguir um rito próprio de defesa, no 

entanto, não há nenhum outro artigo referente à continuação do procedimento. 

Dessa forma, seria melhor aplicar de maneira supletiva a Lei de Alimentos ao longo 

de todo o procedimento para manter uma coerência uma vez que além da redução 

do prazo de resposta, sem um rito que caminhe para o mesmo objetivo, não 

proporcionar a celeridade desejada, a parte ré poderia inclusive alegar violação do 

contraditório e da ampla defesa diante do pouco tempo para apresentar uma 

contestação robusta. (CAHALI, 2012, p.347) 

 Os interesses do suposto pai foram abordados e defendidos pelo artigo 8º do 

PL n° 62/2004, que em sua redação original pontuou que: 

 

Art. 8º Se não for contestada a paternidade, o juiz, apreciando a 
resposta do réu, poderá alterar o valor dos alimentos; caso haja 
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contestação, o valor dos alimentos fixado pelo juiz será recolhido em 
depósito bancário à ordem do juízo até o nascimento da criança. 
§1º Havendo oposição à paternidade, a procedência do pedido do 
autor dependerá da realização de exame pericial que comprove a 
paternidade. 
§2º Os alimentos serão devidos desde a data da citação do réu. 
(BRASIL, 2008, Art.8°) 

 

 O caput e o parágrafo primeiro do artigo foram rejeitados ainda na Comissão 

de Constituição e Justiça no Senado, e a redação do artigo que foi aprovado na 

Câmara dos Deputados ficou da seguinte forma: “Havendo oposição à paternidade, 

a procedência do pedido do autor dependerá da realização de exame pericial 

pertinente.” (BRASIL, 2008, Art.6º, p.único) O argumento utilizado para vetar esse 

dispositivo foi justamente o fato de que o exame pericial não é uma condição para 

que o pedido seja julgado procedente, mas sim um tipo de prova, disposta entre o 

artigo 464 ao 484 do CPC, que pode ser produzida ao longo do processo caso 

outros tipos de provas não sejam suficientes para elucidar os fatos. Cabe ressaltar 

que o exame pericial para comprovar a paternidade só poderá ser feito após o 

nascimento da criança pois é opinião geral na comunidade médica que a realização 

de exame pelo líquido amniótico pode comprometer a gestação. (CALDEIRA, 2010, 

p.08) 

 Quanto ao artigo 9º do PL n° 62/2004, este pontuava que os alimentos eram 

devidos desde a citação do réu (BRASIL, 2008, Art. 9º). O Instituto Brasileiro de 

Direito de Família – IBDFAM solicitou que tal dispositivo fosse vetado por alguns 

motivos que serão expostos. Inicialmente, interessante elucidar que este artigo 

contraria o artigo 4º, caput, da Lei de Alimentos, n° 5.478/68, que afirma que ao 

despachar o pedido o juiz desde logo fixa os alimentos provisórios. Outro ponto a ser 

ressaltado é que pelo fato dos alimentos serem devidos apenas a partir da data da 

citação, muitos dos réus se aproveitam para se esquivar da justiça, impedindo assim 

a citação, até o momento do nascimento da criança para não cumprirem a obrigação 

alimentar, sendo mais comum ainda que isso ocorra no caso de mães encarceradas 

que ajuízam a ação, pois não tem como acompanhar o caso de perto para que o réu 

não se esquive. Essa situação geraria um desconforto para as mulheres gestantes 

que teriam que custear todos os gastos da gravidez sozinhas, dessa forma, com 

base no artigo 4º do ECA que visa atender ao melhor interesse da criança, o 

IBDFAM solicitou que esse artigo fosse vetado. (CALDEIRA, 2010, p.11) 
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 Em relação à consequência em caso de resultado negativo do exame pericial 

de paternidade, o artigo 10º do PL 7.376, foi claro ao responsabilizar objetivamente o 

autor da ação de alimentos gravídicos, cabendo assim a reparação por danos 

morais e materiais independente de haver culpa ou não. Ocorre que, embora tenha 

sido aprovado sem emendas pelo Senado e pela Câmara, foi vetado posteriormente 

por tratar-se de norma intimidadora. Foi criada uma hipótese de responsabilização 

objetiva pelo simples fato do exame pericial negar a paternidade, no entanto, boa 

parte da doutrina entende que este tipo de responsabilização feriria o princípio do 

acesso à justiça, pois as mulheres se sentiriam intimidadas em ajuizar a ação de 

alimentos gravídicos caso estivessem na dúvida de quem seria pai. No entanto, esse 

veto não impede que seja analisada a responsabilidade subjetiva da genitora, 

avaliando-se se houve dolo ou culpa ao serem apresentados os indícios de 

paternidade. (MADALENO, 2018, p.1204) 

 Diante da análise da lei, verifica-se que a mesma visa proteger tanto a mulher 

gestante que age de boa-fé quanto o nascituro que desde a concepção deve ter 

garantido o direito à vida a partir de uma ampla assistência no período pré-parto, 

comunicando-se assim com o voto do relator, Ministro Ricardo Lewandoviscki no HC 

143.641 que em sua fundamentação se utiliza de uma série de argumentos neste 

mesmo sentido. Em um dos momentos do seu voto, pontuou que o Brasil não vem 

garantindo os cuidados referentes à mulher gestante estando ela presa ou não. O 

que comprova essa afirmação é o fato do sistema penitenciário brasileiro não ter a 

menor estrutura para recebê-las, ferindo assim o princípio da dignidade humana, 

previsto no artigo 1º, inciso III, da CRFB/88, e o direito à vida tanto do nascituro 

quanto da própria mulher, que está disposto no artigo 227 da CRFB/88. Em 1979 foi 

adotada pelas Nações Unidas uma Convenção relativa aos Direitos das Mulheres, 

cujo Brasil era um dos participantes, que estipulou uma série de políticas públicas de 

saúde, dentre elas, assegurar o direito da mulher à uma maternidade saudável o 

acesso da mulher a serviços adequados de emergência obstetrícia. Fazendo um 

paralelo entre esse direito e a ideia dos alimentos gravídicos, consolidada a partir da 

lei 11.804/2008, ambos visam justamente preservar a saúde maternal que hoje é um 

tema de extrema importância em âmbito internacional, conforme consta do Objetivo 

de Desenvolvimento do Milênio- ODM n° 5 (melhorar a saúde materna), documento 

subscrito na Organização das Nações Unidas. (STF, 2018) 
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 Ao longo do voto o ministro ainda fala que diante da falta estrutura do sistema 

penitenciário brasileiro, mulheres gestantes e mulheres com crianças encarceradas 

vêm sensibilizando o próprio legislador que alterou o Estatuto da Primeira Infância, 

(Lei n° 13.257/2016) e modificou alguns aspectos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Os artigos que confirmam essa ideia são os artigos 7º e 8º, que tem a 

seguinte redação: 

 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. (BRASIL,1990, Art.7°) 
 
Art. 8o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e 
às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às 
gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao 
parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal 
integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. (Redação dada pela 
Lei nº 13.257, de 2016) (BRASIL, 1990, Art.8°) 

 

 De tal forma, resta evidenciado que a gestante e o nascituro bem como a 

criança após o parto devem ter seus direitos à vida e à saúde garantidos tanto pelo 

Estado através das políticas sociais públicas com base no artigo 227 da CRFB/88, 

quanto pela própria família que também se inclui como garantidora desses direitos 

pela redação do artigo, inserindo-se na ideia de família o suposto pai que pela 

apresentação dos indícios de paternidade deve contribuir com um montante durante 

toda a gestação, sendo estes os alimentos gravídicos. Posteriormente ao 

nascimento continua subsistindo seu dever de cumprir com a obrigação alimentar, 

sendo esta chamada de pensão alimentícia. Assim, conclui-se que esse discurso 

fortalece a ideia da regulamentação dos alimentos gravídicos de forma que não haja 

violação de direitos fundamentais dispostos na Constituição. 

 Recentemente, saiu uma nova decisão11 do Supremo Tribunal Federal, 

corroborando todas as afirmativas acima levantadas, em que o Ministro Ricardo 

Lewandovscki concedeu prisão domiciliar para as presas grávidas ou que tivessem 

                                            
11 Essa decisão foi proferida em 24/10/2018, e o ministro Ricardo Lewandovski estendeu a essa 
decisão, o entendimento que já havia sido proferido em fevereiro, que concedeu a prisão domiciliar as 
mulheres gestantes e com crianças de até 12 anos, que estavam presas preventivamente. Neste 
caso em específico, a decisão foi dada efetivamente para uma mulher condenada em segunda 
instância e nove presas por tráfico. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/10/25/stf-
autoriza-prisao-domiciliar-para-todas-as-presas-por-trafico-que-forem-maes-ou-estiverem-
gravidas.ghtml. Acesso em: 03/12/2018. 
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filhos até 12 anos que cometeram crimes relacionados ao tráfico de drogas. 

Também autorizou a prisão domiciliar para aquelas condenadas em segunda 

instância mas ainda sem condenação definitiva. Evidente que com essa decisão o 

número de mulheres que poderão usufruir desse benefício irá triplicar pois a maior 

parte dos crimes cometidos por mulheres estão relacionados ao tráfico de drogas. A 

pesquisa utilizada ao longo do trabalho referente à realidade da maternidade no 

cárcere demonstra que 70,9% das grávidas, respondem por crimes relacionados ao 

tráfico de drogas no Rio de Janeiro. 

 Quanto à questão do poder familiar nestes casos, sabe-se que de acordo com 

o artigo 1637, parágrafo único do Código Civil, genitor ou genitora que forem 

condenados à sentença penal irrecorrível referente a crime que exceda a pena de 

dois anos terão o poder familiar suspenso. Ocorre que, esse afastamento abrupto 

entre a mãe e a criança pode vir a causar sérios danos à criança, conforme resta 

demonstrado pelo voto do Ministro Ricardo Lewandowscki, no HC 143.641/SP, não 

sendo plausível esse afastamento com relação às mulheres que estão em prisão 

preventiva ou até mesmo para mulheres condenadas em segunda instância por 

crime de tráfico de drogas, uma vez que não se enquadrariam na hipótese do 

parágrafo único, sendo coerente que nestes casos continue sendo estreitado o laço 

entre a genitora e seu filho pois o afeto que recebem é de extrema importância para 

que se tornem pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais 

profundas. (STF, 2018) 

 Há outras questões, passíveis de comentários, que envolvem as mulheres 

tanto antes quanto após o nascimento das crianças, como a questão da entrega dos 

bebês. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que: “as gestantes ou 

mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 

obrigatoriamente encaminhadas à justiça da Infância e Juventude” (BRASIL,1990, 

Art.13, §1°). Diversos tribunais do Brasil promovem o acolhimento dessas grávidas 

que muitas vezes encontram-se em um momento de desespero por falta de apoio do 

genitor, não tendo nem conhecimento que é legal a entrega dos bebês para adoção. 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é um dos pioneiros no tema, e 

iniciou em 2006, com um programa de acolhimento das gestantes, programa esse 

que composto por psicólogas e assistentes sociais fez muitas das mulheres 
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desistirem de entregarem seus bebês. Desde o início da vigência do programa, até 

2016, das 220 mulheres atendidas, 62% delas desistiram da ideia.  (BRASIL, 2017) 

 Outros tribunais também vêm caminhando no mesmo sentido, como o 

Tribunal de Justiça de São Paulo que desenvolve o Projeto de Atenção à Gestante: 

Entrega Voluntária; o Tribunal de Justiça de Goiás, por meio da Divisão Psicossocial 

do Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia, também faz o atendimento e o 

encaminhamento de gestantes e mães que manifestem interesse em entregar o filho 

para adoção. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo lançou a campanha 

“Entrega Voluntária: a acolhida de mulheres que manifestam a intenção de entregar 

seus bebês para adoção”. (BRASIL, 2017, www.cnj.jus.br) 

 Diante de tal panorama, verifica-se que nos casos de entrega dos bebês é 

ajuizada ação de extinção do poder familiar que quando é elaborada pelos genitores 

de forma espontânea como no caso da entrega da criança para a adoção transcorre 

de forma muito mais célere pois não há litígio. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

PERNAMBUCO, 2018) 

 Frente à extinção do poder familiar, conclui-se que os genitores deixam de ter 

a obrigação alimentar com relação ao filho. No entanto, o valor pago ao longo da 

gestação no que toca aos alimentos gravídicos não podem ser devolvidos ao genitor 

pois de acordo com o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, uma vez pagos não 

poderão ser devolvidos. 

 Assim, a partir da análise crítica da lei, é interessante que se observe quem 

são os agentes que participam dessa relação jurídico-processual e qual é a 

influência que a prisão preventiva ou até mesmo a condenação em segunda 

instância para mulheres gestantes exercem na questão da estrutura tanto do polo 

ativo quanto do polo passivo, como se verá no próximo capítulo. 
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3. DA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

 

 Quanto à natureza jurídica desses alimentos, pode-se dizer que são de 

natureza sui generis, pois é um instituto que é composto tanto por elementos 

relacionados à pensão alimentícia quanto por elementos vinculados a 

responsabilidade civil. A ideia de pagamento de valor que visa a subsistência, se 

assemelha com as características da tutela concedida no caso de obrigação 

alimentar, já a responsabilidade civil está presente nas regras referentes à 

responsabilização de suposto pai que deve arcar com os gastos da gestação ainda 

que não esteja mais com a mulher, cabendo assim a reparação patrimonial. De 

acordo com Maria Berenice Dias (2016, p.970) embora se assemelhe a uma espécie 

de pensão alimentícia, os alimentos gravídicos podem ser caracterizados como 

subsídio gestacional, pois ainda que não tenha sido estabelecida uma relação 

parental, é dever do suposto pai prestar o devido amparo para a gestante. 

 Cabe ressaltar que a concessão desses alimentos é de extrema importância 

principalmente no caso das mulheres gestantes que estão encarceradas pois de 

acordo com dados do Infopen Mulheres, extraídos do voto do Ministro Relator 

Ricardo Lewandowscki no HC 143.641/SP (STF, 2018), a infraestrutura referente à 

maternidade no interior dos estabelecimentos prisionais é muito precária, o que pode 

vir a causar sérios danos ao nascituro, sendo essencial assim que ao ser concedida 

a prisão domiciliar para essas mulheres, tenham estrutura suficiente fora do cárcere 

para que se recuperem dos danos causados pelo encarceramento. Ademais, é 

interessante pontuar que a concessão desses alimentos possibilita uma divisão de 

responsabilidades que antes sobrecarregavam apenas a gestante. 

 

 

 3.1 DOS LEGITIMADOS 

 

 

3.1.1 Da Legitimidade Ativa 

 

 A capacidade postulatória funciona como um pressuposto processual 

subjetivo e é a aptidão que uma pessoa possui para praticar atos processuais sem 
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nenhum tipo de assistência ou representação. Já a legitimidade para agir, também 

chamada de legitimidade ad causam, é a capacidade que determinada parte possui 

de ajuizar a ação contra outra parte, com base em uma situação litigiosa específica. 

Hoje, de acordo com o novo CPC, a legitimidade ad causam deixou de ser uma 

condição da ação, e passou a ser um pressuposto processual de validade, conforme 

disposto no artigo 17 do CPC. Para que o processo não seja extinto sem resolução 

do mérito é necessário que se preencham os pressupostos processuais tanto 

subjetivos quanto objetivos. (DIDIER, 2017, p.357 e 386) 

 No âmbito do direito de família, mais especificamente no que toca à questão 

dos alimentos gravídicos, a lei 11.804/2008, disciplina o direito dos alimentos da 

mulher gestante, conforme a redação do artigo 1º da mesma. Assim, a titular da 

pretensão, ou seja, aquela que tem legitimidade para agir é a mulher, pleiteando 

assim um direito próprio em nome próprio, que visa responsabilizar o suposto pai 

quanto aos gastos que serão despendidos ao longo da gravidez, para que sejam 

repartidos entre eles. O nascituro terá o direito à pensão alimentícia, deferido nas 

hipóteses em que o juiz forme o convencimento da existência dos indícios de 

paternidade, conforme o artigo 6º, caput, da lei 11.804/2008. Após o nascimento 

com vida, os alimentos fixados serão convertidos em definitivos com base no artigo 

6º, parágrafo único da lei 11.804/2008 e no artigo 2º do Código Civil. (CAHALI, 2012, 

p.342) 

 

 Quanto à intervenção do Ministério Público nestes casos, verifica-se a partir 

de uma interpretação literal que não há nenhum tipo de previsão referente a essa 

possível intervenção na lei 11.804/2008. Dessa forma estaria afastada a atuação do 

Ministério Público nestas situações, tanto como autor quanto como custus legis, 

mesmo no caso da genitora ser relativamente ou absolutamente incapaz. Ocorre 

que, se aplica de maneira subsidiária a Lei de Alimentos, n° 5.478/68 que em 

inúmeros artigos, como é o caso dos artigos 6º e 11º, dispõe sobre a participação do 

Ministério Público nos litígios em que há relativamente ou absolutamente incapazes. 

Dessa forma, nos casos em que a mulher estiver pleiteando alimentos gravídicos e 

for incapaz, na perspectiva adotada neste trabalho, o Ministério Público deve intervir 

na ação, com base no artigo 178 do CPC e na aplicação subsidiária da Lei de 

Alimentos. (CAHALI, 2012, 346 e 347). 
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 No âmbito das decisões tomadas pelos Tribunais, a Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso interposto, por suposto pai, 

que defendeu a impossibilidade da execução dos alimentos gravídicos, após o 

nascimento da criança, uma vez que a obrigação alimentar referente à gravidez 

estaria extinta. O ministro relator do caso, Marco Aurélio Bellize, esclareceu que, de 

fato, deve haver uma diferenciação entre alimentos gravídicos e pensão alimentícia, 

pois enquanto os alimentos gravídicos beneficiam diretamente a mulher gestante, a 

verba alimentar beneficia imediatamente o recém-nascido, que deve ser 

representado em juízo pela genitora, que pleiteia em nome próprio, direito alheio, 

sendo esta a chamada legitimidade extraordinária. Ocorre que o artigo 6º da lei 

11.804/2016 é claro ao pontuar que, após nascimento da criança, os alimentos 

gravídicos devem ser convertidos automaticamente em pensão, ainda que não haja 

nenhum tipo específico de verba de pedido da genitora, nesse sentido. Dessa forma, 

verifica-se que haverá não só uma sucessão processual quanto à titularidade da 

ação de alimentos em si, como também quanto ao processo de execução. De 

acordo com o relator Marco Aurélio Bellize: 

 

Isso significa que, após o nascimento, passará a ser o recém-nascido 
a parte legítima para requerer a execução, seja da obrigação 
referente aos alimentos gravídicos, seja da pensão alimentícia 
eventualmente inadimplida. Nessa linha de raciocínio, o nascimento 
ocasionará o fenômeno da sucessão processual, de maneira que o 
nascituro (na figura da sua mãe) será sucedido pelo recém-nascido”, 
concluiu o ministro ao negar o recurso especial do suposto pai. (STJ, 
Resp , Julgado em – segredo de justiça) 

 

 Assim, após o nascimento com vida, o nascituro, adquire personalidade civil e 

por consequência passa a ter legitimidade inclusive para executar os alimentos 

devidos antes mesmo do momento em que nasceu, que de início haviam sido 

ajuizados pela genitora. 

 É interessante ressaltar que antes da Lei de Alimentos Gravídicos, entrar em 

vigor, boa parte dos tribunais se posicionavam em sentido contrário, conferindo 

legitimidade processual ao nascituro para pleitear os alimentos, como o caso abaixo 

explicitado: 

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS                          
PROVISÓRIOS EM FAVOR DO NASCITURO. POSSIBILIDADE. 
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ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. Não pairando dúvida acerca do 
envolvimento sexual entretido pela gestante com o investigado, nem 
sobre exclusividade desse relacionamento, e havendo necessidade 
da gestante, justifica-se a concessão de alimentos em favor do 
nascituro. 2. Sendo o investigado casado e estando também sua 
esposa grávida, a pensão alimentícia deve ser fixada tendo em vista 
as necessidades do alimentando, mas dentro da capacidade 
econômica do alimentante, isto é, focalizando tanto os seus ganhos 
como também os encargos que possui. Recurso provido em parte.  
TJRS. AI nº 70006429096, Rel. Des. Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves, j. 13/08/2003. (TJRS, 2016, www.tj-
rs.jusbrasil.com.br). 

 

 A Lei 11.804/2008, diante dessa divergência de entendimento, veio para 

sanar essa questão, uma vez que conferiu legitimidade à mulher gestante para 

propor a ação de alimentos (GONÇALVES, 2017, p.751). Cabe pontuar que, 

indiretamente, o maior beneficiário desses alimentos é o próprio ser concebido, pois 

a junção da renda da mulher gestante com o auxílio do suposto pai visa, justamente, 

proporcionar um desenvolvimento sadio à gestação. 

 No que toca ao HC 143.641/SP (STF, 2018), as mulheres gestantes, ainda 

que em prisão domiciliar têm o direito de pleitear os alimentos gravídicos, sem que 

haja necessidade de serem representadas. Interessante ressaltar que embora a 

substituição da prisão preventiva pela domiciliar aparentemente favoreça a 

preservação da saúde dessa mulher gestante bem como o desenvolvimento do 

nascituro, a realidade é bem diferente, uma vez que muitas dessas mulheres vivem 

em condições insalubres, em locais extremamente simples, que não teriam estrutura 

suficiente para recebê-las. Assim, percebe-se o quanto é difícil a vida dessas 

mulheres, que ao saírem da prisão, local em que sofrem uma série de humilhações, 

vão para casa e acabam tendo que lidar com as dificuldades financeiras do dia a dia, 

se virando assim como podem. Nesse aspecto, os alimentos gravídicos são 

extremamente úteis, de forma que amenizam até certo ponto a questão financeira.  

 

 

3.1.2 Da Legitimidade Passiva 

 

 No que toca à legitimidade passiva, deve figurar no polo passivo da demanda, 

o suposto pai, uma vez que a Ação de Alimentos Gravídicos é a única que pode ser 



 
 

38 
 

ajuizada contra alguém devido a apenas indícios de paternidade12. Não é 

imprescindível que seja confirmada a paternidade através do teste de DNA, uma vez 

que se entende que a realização de um teste neste momento, apenas com o líquido 

amniótico traria riscos à vida do bebê. Cabe ressaltar que esta obrigação alimentar 

não se transmite a outros parentes do nascituro, diferente dos alimentos definitivos, 

que são pleiteados após o nascimento com vida do mesmo, e podem ser 

transferidos a outros parentes, se o genitor provar que não tem condições 

financeiras para arcar com a obrigação. (GONÇALVES, 2017, p.752) 

 Embora a Lei 11.804/2008 não disponha sobre a transmissão dessa 

obrigação alimentar a outros parentes, pode-se aplicar de maneira subsidiária o 

Código Civil, que nos artigos 1698 e 1699 admite o cumprimento da obrigação 

alimentar pelos parentes de grau imediato, como é o caso dos avós, que são os 

alimentos gravídicos avoengos. 

 Diante da nova realidade familiar, há também os casos de mulheres, que se 

relacionam e, através de métodos de reprodução assistida, acabam engravidando. 

Nessas situações, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, disposto 

no artigo 1º, inciso III, da CRFB/88, norteador de boa parte das decisões, deve-se 

verificar que os alimentos visam não só auxiliar a mulher gestante como o próprio 

nascituro, para que a gravidez transcorra de maneira tranquila. Frente a esse 

panorama, no caso da relação entre duas pessoas do mesmo sexo, se uma delas 

engravida e, posteriormente, se separa, é totalmente plausível, que a mulher que 

não está carregando o nascituro no ventre, seja colocada no pólo passivo em caso 

de ajuizamento de ação de alimentos gravídicos, uma vez que, embora no artigo 2º, 

parágrafo único da lei 11.804/2008, a redação discorra sobre o “futuro pai”, por 

analogia, subentende-se que a obrigação alimentar neste caso é da mulher que não 

está gerando a vida. (MARANGON, 2014) 

 É importante pontuar que a ação de alimentos gravídicos, ao colocar o 

suposto pai no polo passivo da demanda, não visa criar um vínculo definitivo de 

                                            
12 Quanto às outras formas de concepção, sendo estas artificiais, fruto das novas formações de 
família, extremamente presentes nos dias atuais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 
especial n° 820.475, analisou a união estável homoafetiva sob o prisma dos direitos existenciais e 
não do direito patrimonial, reconhecendo, como possível, essa união e os seus efeitos sobre as 
relações paterno-filiais. Essa discussão se originou de um processo, que foi ajuizado visando o 
reconhecimento da união estável entre dois homens e julgado pela 1ª instância, como extinto, sem 
resolução de mérito. A partir desse reconhecimento, tornou-se possível que essas uniões fossem 
analisadas a partir da ótica do Direito de Família, englobando, assim, a questão dos alimentos 
gravídicos. 
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paternidade, até mesmo porque, o maior objetivo dessa ação, é justamente proteger 

tanto o nascituro quanto a mulher gestante que, nesse momento, encontram-se em 

situação de vulnerabilidade. Assim, visa-se abranger gastos referentes à gestação 

para que, posteriormente, com o nascimento da criança, de fato seja discutida a 

paternidade definitiva, através inclusive, de exames periciais, podendo ser ajuizada 

ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. (GONÇALVES, 

2017, p.753 e 754) 

 Demonstra-se através da Lei 11.804/2008, que o princípio da paternidade 

responsável ganhou força, conferindo àquele que exercerá a função parental, seja 

um homem ou uma mulher, o dever de cumprir com uma obrigação alimentar, antes 

mesmo do nascimento com vida do nascituro, uma vez que é injusto a genitora arcar 

com todos os gastos sozinha. Essa paternidade responsável nada mais é do que a 

responsabilidade que se inicia, desde o momento da concepção, se estendendo até 

o momento em que não é mais necessário que os pais auxiliem seus filhos. 

 Assim, conclui-se que embora a legitimidade tanto para propor como para 

figurar no polo passivo da ação de alimentos gravídicos aparentemente esteja bem 

delimitada, a depender dos desdobramentos de cada caso concreto, poderá variar. 

No que toca à legitimidade ativa, quanto à mulher gestante encarcerada, em seu 

voto no HC 143.641, o ministro Ricardo Lewandowscki chama a atenção para a 

precariedade do acesso à Justiça das mulheres presas (STF, 2018), pressupondo 

assim que há uma dificuldade inerente à condição vivida por essas mulheres que 

prejudica o ajuizamento de ações capazes de tutelar direitos que devem ser 

assegurados às mesmas. 

 Ainda quanto à legitimidade passiva verifica-se que o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul já vem proferindo decisão13
  no sentido de favorecer a gestante 

                                            
13 “Alimentos gravídicos. Antecipação de tutela liminar. É de rigor que o juízo corra algum risco 
quando se está em sede de provimento liminar de alimentos gravídicos. Nos casos em que se pedem 
alimentos gravídicos, algumas regras que norteiam a fixação de alimentos devem ser analisadas com 
um tanto de parcimônia, sem o fito de, antecipadamente, fazer a defesa da parte ré, alegadamente, 
devedora de alimentos. Não há como negar a necessidade da mãe de manter acompanhamento 
médico, fazer exame pré-natal, e outros procedimentos que visam ao bom desenvolvimento do feto e 
que demandam certos gastos. Por isso, no impasse entre a dúvida pelo suposto pai e a necessidade 
da mãe e do filho, o primeiro deve ser superado em favor do segundo. É mais razoável reconhecer 
contra o alegado pai um dever provisório e lhe impor uma obrigação também provisória, com vistas à 
garantia de um melhor desenvolvimento do filho, do que o contrário. Nesse contexto, apesar da 
fragilidade da prova acerca da paternidade, é cabível a fixação dos alimentos provisórios. Deram 
parcial provimento.” (TJRS, AI 70058933417, 8.ª C. Cív., Rel. Rui Portanova, j. 24/04/2014)  (TJRS, 
2014, www.tj-rs.jusbrasil.com.br). Disponível em: https://tj-
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ao invés do suposto pai que figura no polo passivo, ainda que os indícios de 

paternidade apresentados sejam frágeis, ganhando mais força ainda essa tese no 

caso das mulheres gestantes presas uma vez que já encontram-se em uma situação 

de extrema vulnerabilidade por todo o trauma que passam ao tempo do 

encarceramento, cabendo ao menos terem preservados direitos básicos como o 

direito à vida a partir do pagamento dos alimentos gravídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/133438575/agravo-de-instrumento-ai-70059822528-rs.  Acesso em 
30/11/2018. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Diante de todo o exposto ao longo do trabalho verifica-se que houve uma 

demora para que fosse concedida a devida proteção à mulher gestante e ao 

nascituro que por muitas vezes estiveram desamparados pelo ordenamento jurídico. 

A tutela do nascituro ganhou força a partir do Código Civil de 1916, tendo se 

consolidado de forma mais contundente com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que destacou os direitos fundamentais como princípios basilares para a 

elaboração de qualquer norma e com o Código Civil de 2002, que apenais reiterou o 

que já havia sido exposto no Código Civil de 1916, por meio de um viés mais 

personalista. Quanto à questão da teoria a ser adotada para proteção do nascituro, 

verifica-se que a mais plausível a ser utilizada seria a teoria concepcionista que 

garante os direitos do nascituro desde o momento em que é concebido, pois sendo 

uma vida e havendo previsão constitucional para que o direito à vida seja 

preservado, não faria sentido apenas assegurá-los a partir do nascimento bem 

sucedido. Ademais, foi possível observar que hoje são inúmeras as formas de 

concepção e inúmeras as formas de constituição de família, cabendo a cada uma 

delas se adequar ao que é imposto pelo ordenamento no que toca a direitos e 

deveres. Por exemplo, em uma relação entre pessoas do mesmo sexo, quando há 

uma separação cabe à mulher que gerou a vida figurar no polo ativo de ação em que 

pleiteia alimentos gravídicos. 

 Quanto à questão legal, é sabido que o tópico dos alimentos já havia 

adquirido destaque pela Lei de Alimentos, n° 5.478/1968, no entanto, foi a partir da 

Lei de Alimentos Gravídicos, 11.804/2008, que foi conferida atenção especial para a 

mulher gestante, que muitas vezes se encontra em uma situação de vulnerabilidade 

não só pelo fato de estar grávida mas também pelo fato de não ter o apoio da família 

ou até mesmo do pai do nascituro. A discussão ganha contornos mais específicos 

ainda quando se pretende falar sobre a mulher gestante encarcerada, pois em regra, 

como pôde ser observado, essas mulheres são confinadas em estabelecimentos 

sem a mínima estrutura, que causam prejuízo à elas e aos nascituros, ou até mesmo 

às crianças que já nasceram, ferindo assim postulados constitucionais referentes a 

ideia de individualização da pena; vedação de penas cruéis; e o respeito à 

integridade moral e física da presa. 
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 A lei de alimentos nem mesmo cita a fase da gestação, momento em que são 

dispendidos uma série de gastos visando o bem-estar do nascituro. Ocorre que a 

maior parte da doutrina entendia que a obrigação alimentar só começaria a partir do 

nascimento da criança pois antes disso, os alimentos pagos pelo suposto pai se 

direcionam à gestante. No entanto, a partir da Lei de Alimentos Gravídicos este tema 

foi trazido de forma mais clara para discussão. É possível perceber que há falhas 

nítidas na lei de alimentos gravídicos, como o fato de não traçar todas as fases 

processuais da ação, cabendo assim de forma supletiva a aplicação da Lei de 

Alimentos e o Código de Processo Civil, que por não serem direcionadas a esses 

casos em específico podem frustrar os objetivos do legislador ao elaborar a lei 

especial. 

 Destaque-se que a proteção ao nascituro e à mulher gestante cresceu nos 

últimos anos, o que se demonstra não só através da elaboração da Lei de Alimentos 

Gravídicos como também através de inúmeras decisões do Supremo Tribunal 

Federal neste mesmo sentido, sendo o HC 143.641, o maior exemplo de toda essa 

proteção. O HC traz à voga uma discussão ainda pouco abordada, diante de 

tamanha importância, referente à mulher gestante e encarcerada, cabendo assim 

atenção redobrada pois além de estar sendo tutelada a vida da mesma, está sendo 

tutelada a vida do nascituro em situação de extremo risco. Dessa forma, ao 

relacionar a lei de alimentos gravídicos com o habeas corpus sob análise verifica-se 

que a mulher deixou de ocupar um segundo plano na sociedade e atingiu o papel de 

protagonista, sendo nos dias de hoje em sua boa parte provedoras da casa. 

Ademais, cabe destacar o papel do STF, como guardião da Constituição, de tutelar 

os direitos fundamentais de classes muitas vezes esquecidas como é o caso dessas 

mulheres que conforme pode se observar através de pesquisas citadas no trabalho, 

são mulheres pobres que pouco tem assistência familiar tampouco do genitor do 

nascituro, que hoje em dia, diante da fragilidade dos relacionamentos, tendem a fugir 

da responsabilidade. 

 Assim, conclui-se que o período da gestação é um período crítico e 

determinante tanto para a mãe quanto para o nascituro, e diante de tal fato, a lei dos 

alimentos gravídicos em que conjunto com a decisão do STF que converteu a prisão 

preventiva das mulheres gestantes e a prisão das mulheres gestantes condenadas 

por tráfico de drogas em prisão domiciliar, trouxe segurança jurídica para as 
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mesmas, pois embora em boa parte dos casos não recebam o apoio moral dos 

supostos pais, tem a ciência de que a qualquer momento poderão requerer seus 

direitos na justiça, diante da necessidade de haver uma responsabilização parental, 

e poderão preservar a família diante da estabilização do laço de afeto entre mãe e 

filho, que no regime da prisão domiciliar, continuarão convivendo, o que contribui em 

muito para o desenvolvimento saudável da criança. 
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