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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo principal analisar os aspectos jurídicos que
envolvem o nascituro e a prestação de alimentos gravídicos. Inicialmente, é
necessário fazer uma breve análise sobre o nascituro, tendo em vista a
controvérsias quanto ao início da personalidade civil e da sua capacidade jurídica.
Nessa oportunidade, será apresentada uma introdução teórica acerca do assunto,
para que, de forma breve, seja possível a análise das três teorias a respeito da
personalidade jurídica, ponderando-se os princípios da solidariedade familiar,
paternidade responsável e da dignidade da pessoa humana. Tais premissas serão
indispensáveis para a análise acerca dos direitos correlatos a prestação alimentícia.
Destarte, o instituto dos Alimentos Gravídicos foi instituído em nosso ordenamento
jurídico através da Lei nº 11.804, de 05 de novembro de 2008, e visa proporcionar a
proteção

integral

ao

nascituro,

fazendo

com

que

o

suposto

pai

supra

financeiramente as despesas necessárias da gestação, desde a concepção ao
parto. Nesta senda, torna-se necessária trazer a baila doutrinas e jurisprudências,
com o propósito de demonstrar o tratamento atual dispensado a busca dos direitos
constitucionais e civis resguardados ao nascituro, principalmente diante das
inovações processuais e procedimentais do cumprimento de sentença sob a
perspectiva do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).

Palavras-chave: Nascituro. Alimentos Gravídicos. Novo Código de Processo Civil.

ABSTRACT

The main objective of this article is to analyze the legal aspects of unborn child and
antenatal allowances. Initially, it is necessary to make a brief analysis of the unborn
child, in view of controversies regarding the beginning of the civil personality and its
legal capacity. On that occasion, a theoretical introduction will be presented on the
subject, and briefly, it will be possible to analyze the three theories regarding legal
personality, pondering the principles of family solidarity, responsible parenthood and
the dignity of the human person. Such premises will be indispensable for the analysis
of the related rights to food provision. Thus, the institute of antenatal allowances was
instituted in our legal system through Law nº. 11. 804, dated November 5, 2008, and
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aims to provide full protection to the unborn child, making the alleged father
financially necessary expenses of gestation, since conception at birth. In this way, it
is necessary to bring to light doctrines and jurisprudence, with the purpose of
demonstrating the current treatment of the search for constitutional and civil rights
protected to the unborn child, especially in view of the innovation process and course
of conducts of to pay a judgment, from the perspective of New Code of Civil
Procedure (Law 13.105/15).

Keywords: Unborn child. Antenatal Allowances. New Code of Civil Procedure.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa tem por escopo apresentar considerações a
respeito da capacidade jurídica do nascituro e as controvérsias quanto ao início da
personalidade civil, isso porque notadamente por tê-la, por si só, é considerado
sujeito de direitos, e por isso pessoa, no ordenamento jurídico brasileiro.
Em primeiro momento, será necessária a análise das teorias natalista, da
personalidade condicional e concepcionista, que versam sobre o início da
personalidade da pessoa humana. Ademais, far-se-á uma breve análise acerca dos
princípios constitucionais da solidariedade familiar, paternidade responsável e da
dignidade da pessoa humana.
Em momento posterior, analisar-se-á os alimentos gravídicos regulamentados
pela Lei nº 11.804, de 05 de novembro de 2008, dando especial enfoque à proteção
integral ao nascituro, onde se faz presente a premissa de que ao suposto pai cabe o
ônus financeiro de suprir as despesas necessárias da gestação, desde a concepção
ao parto. Tal instituto veio consolidar a teoria concepcionista no ordenamento
jurídico brasileiro, no que concerne ao reconhecimento do nascituro como pessoa,
vez que subjugado à condição do nascimento com vida.
Embora o legislador tenha criado os alimentos gravídicos visando a proteção
dos direitos do nascituro, acabou, por assim dizer, gerando uma insegurança jurídica
ao suposto pai, tendo em vista a precária comprovação da relação de fato existente
à época, o que permite ao julgador fundamentar sua decisão com base em meros
indícios da paternidade. Nessa senda, far-se-á a verificação de aspectos
processuais e materiais do instituto, norteadores da atual práxis judicial.
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Em último momento, analisar-se-ão as principais inovações processuais e
procedimentais do cumprimento de sentença provisório ou definitivo, com vista a
efetividade dos créditos alimentares, sob a perspectiva do Novo Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105/15).

2 NASCITURO: ASPECTOS GERAIS

Buscando compreender o conceito de nascituro e como esta etimologia se
apresenta, faz-se necessário elencar o pensamento de Cristiano Chaves Farias e
Nelson Rosenvald, onde depreende-se que: “nascituro é a palavra derivada do latim
nasciturus, significando aquele que deverá nascer, que está por nascer, nesse
passo, o nascituro é aquele que já está concebido, mas ainda não nasceu.” 1
Já Flávio Augusto Monteiro de Barros deixou claro seu entendimento
afirmando que o nascituro “é pessoa condicional, pois a aquisição da personalidade
depende do nascimento com vida. A rigor, o nascituro, à exceção do direito de
nascer, não tem direito adquirido, mas apenas expectativas de direitos.” 2
Partindo desses conceitos, o art. 2º do Código Civil Brasileiro prevê que “a
personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a
salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.”3
Tal entendimento, todavia, muito embora assentado em lei, não reflete o
posicionamento doutrinário e jurisprudencial dos Tribunais.
Para o entendimento majoritário, o nascituro é considerado pessoa humana e
tem seus direitos resguardados desde a concepção, independentemente se o
postulado normativo concedeu-lhe ou não personalidade civil. De fato, tal premissa
não poderia ser diferente, isso porque o nascituro está amparado por lei, estando
protegido e resguardados seus direitos em sua plenitude.
Outrossim, o Código Civil Brasileiro reconhece que “toda pessoa é capaz de
direitos e deveres na ordem civil”4. Desse modo, a capacidade de direitos a que o

1

FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: teoria geral, 7.ed. Rio de Janeiro:
Lumem Juris, 2008, p. 200.
2
BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Manual de direito civil: vol. 1: Lei de introdução e Parte
Geral. São Paulo: Método, 2005, p. 65.
3
o
BRASIL.
Lei
n 10.406,
de
10
de
janeiro
de
2002.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 12 maio 2017.
4
Idem.
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dispositivo se refere, está intimamente ligada a condição de pessoa e, tampouco, da
personalidade.
Não há dúvida, portanto, que todas essas definições são controversas. Tanto
por isso, pode-se falar em três principais teorias acerca da personalidade civil do
nascituro: (i) teoria natalista, (ii) da personalidade condicional e a (iii) concepcionista.
Na primeira delas, a (i) teoria natalista, prevalece o enunciado da primeira parte do
art. 2º do Código Civil Brasileiro, uma vez que a personalidade civil “começa do
nascimento com vida, e isso porque só a pessoa pode ter personalidade, e o produto
da concepção não é pessoa, é apenas uma parte do corpo da mulher.” 5
Essa corrente teórica baseia-se, portanto, na afirmação de que o nascituro
teria apenas expectativa de direitos, ou seja, não é considerado efetivamente sujeito
de direitos e deveres.
Por oportuno, é importante dizer que a separação intrauterina, não configura o
nascimento com vida, é necessário que haja a comprovação da respiração
pulmonar, pois a partir desse momento o nascituro passa a ser um ente dotado de
personalidade.
Flávio Tartuce com propriedade levanta as problemáticas acerca dessa teoria,
concluindo que:
O grande problema da teoria natalista é que ela não consegue responder à
seguinte constatação e pergunta: se o nascituro não tem personalidade, não
é pessoa; desse modo, o nascituro seria uma coisa? A resposta acaba
sendo positiva a partir da primeira constatação de que haveria apenas
expectativa de direitos. Além disso, a teoria natalista está totalmente
distante do surgimento das novas técnicas de reprodução assistida e da
proteção dos direitos do embrião. Também está distante de uma proteção
6
ampla de direitos da personalidade, tendência do Direito Civil pós-moderno.

De toda sorte, a legislação brasileira não prevê ao nascituro mera expectativa
de direitos, nem pode desconsiderar o fato de ser pessoa, pois a partir da
concepção passa a ser titular de direitos e garantias fundamentais garantidos
constitucionalmente.
Em contrapartida, a (ii) teoria da personalidade condicional reconhece o início
da personalidade formal do nascituro, desde o momento da concepção. Segundo
5

NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. 1982 - O nascituro e os direitos da personalidade. Rio de
Janeiro: GZ, 2012, p. 27.
6
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: prova do MPMG. primeira fase. 2014. questão sobre o nascituro.
Publicado em: 2 abr. 2014. Disponível em <http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/
2014/04/prova-do-mpmg-primeira-fase-2014.html>. Acesso em: 31 maio 2017.
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esta corrente a personalidade material começa a partir do nascimento com vida,
entretanto, o concepto tem resguardados seus direitos de maneira suspensiva.
No dizer de Flávio Tartuce:
[...] os direitos da personalidade não podem estar sujeitos a condição, termo
ou encargo, como propugna a corrente. Além disso, essa linha de
entendimento acaba reconhecendo que o nascituro não tem direitos
efetivos, mas apenas direitos eventuais sob condição suspensiva, ou seja,
7
também mera expectativa de direitos.

Com isso, a condição suspensiva somente se viabilizará com a respiração
fora do ventre materno. Já, no que cabe à existência de direitos em estado potencial,
estes encontrariam-se confirmados no art. 130 do Código Civil Brasileiro, segundo o
qual estabelece que “ao titular do direito eventual, nos casos de condição
suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo.”8
Ressalta-se, ainda, que a condição suspensiva parte do pressuposto que só
poderá se tornar sujeito de direitos se ocorrer um evento futuro e incerto, mas se tal
não ocorrer, terá mera expectativa de direitos. Com isso, a condição suspensiva
condiciona a sua eficácia a ocorrência de um evento futuro que eventualmente
possa não ocorrer.
Por fim, tem-se a terceira teoria, a (iii) teoria concepcionista, que considera o
termo inicial para a existência do concepto como aquele ligado ao momento da
fertilização. Segundo essa vertente, a personalidade seria marcada a partir da
concepção, e por esse motivo, o concepto desde já passaria a ser considerado
sujeito de direitos personalíssimos.
Seus adeptos defendem a tese de que, pelo fato de serem resguardados os
direitos do nascituro desde a concepção, este possui algumas situações jurídicas
vantajosas, como por exemplo, o direito à vida, direito a alimentos, direito à
representação, direito à sucessão, entre outros.
Sobre o tema, Silmara Chinelato leciona que:
A personalidade do nascituro é incondicional, não dependendo de nenhum
evento subsequente, estando seus direitos personalíssimos (vida, liberdade
e principalmente saúde) garantidos. No entanto, certos efeitos de certos
7

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: prova do MPMG. primeira fase. 2014. questão sobre o nascituro.
Publicado em: 2 abr. 2014. Disponível em <http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/
2014/04/prova-do-mpmg-primeira-fase-2014.html>. Acesso em: 31 maio 2017.
8
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direitos (como patrimoniais) dependem do nascimento com vida. A
titularidade dos direitos não seria discutida, havendo apenas incapacidade.
Já em relação aos direitos patrimoniais, o nascimento sem vida funcionaria
9
tão só como condição resolutiva.

Nessa senda, portanto, o termo inicial da personalidade do nascituro ocorreria
a partir da concepção. Porém, tem-se que o nascituro está subjugado ao nascimento
com vida, e, somente sob essa condição restariam consolidados seus direitos
patrimoniais, como por exemplo, doação ou herança.
Ademais, diga-se que havendo nascimento com vida, os direitos de
personalidade do nascituro retroagiram ao momento da concepção; entretanto, se
este vier a falecer após o nascimento, terá adquirido personalidade, mesmo que por
alguns instantes.
Desse modo, tem-se que a vertente concepcionista demonstra-se mais
adequada aos ditames constitucionais, eis que resguarda normativamente o direito à
vida e a dignidade da pessoa humana, permitindo, por conseguinte, o direito a
prestação de alimentos ao nascituro, indispensáveis para alçar a condição de
nascimento com vida.

2.1 Princípios constitucionais e as relações de família

Por longos anos a sociedade se projetou entorno das questões vinculadas à
família, tradição e matrimônio, porém, no contexto contemporâneo, este modelo
familiar voltado ao patriarcalismo está em desuso, principalmente pela existência do
pluralismo nas relações familiares. Com isso, a Constituição Federal de 1988 fez por
bem reformular seus fundamentos. Conforme bem elucida Paulo Lôbo:
Um dos maiores avanços no Direito Brasileiro, principalmente após a
Constituição de 1988 é a consagração da força normativa dos princípios
constitucionais explícitos e implícitos, superando o efeito simbólico que a
10
doutrina tradicional a eles destinava.

Assim, teve-se afastado o caráter matrimonial que a família exercia ao longo
dos anos, estabelecendo-se, então, também o relacionamento fora do casamento
como um novo conceito de família.
9

ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu Chinelato e. O nascituro no Código Civil e no direito constituendo
do Brasil. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 97, jan./mar. 1988, p. 182.
10
LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 34.
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Todavia, a despeito dos mais variados princípios que norteiam o direito de
família, faz-se necessário abordar os princípios da solidariedade familiar, a
paternidade responsável e, principalmente, a dignidade da pessoa humana,
intrinsicamente ligados a prestação alimentícia.
O primeiro deles, o princípio da solidariedade familiar, está igualmente
inserido no rol dos princípios constitucionais, disposto no art. 3º, inciso I, da Carta
Magna, com objetivo de “construir uma sociedade livre, justa e solidária.”11
Positivado no capítulo destinado à família, tal princípio reconhece por
amplitude a solidariedade como dever de proteção ao grupo familiar, determinando
um cuidado maior não só no aspecto financeiro, mas quanto à moral e psicológico,
de modo a proteger à criança, o adolescente e aos idosos, conforme preceitos dos
artigos 22612, 22713 e 23014, todos da Constituição Federal de 1988.
Destarte, nas relações familiares, a solidariedade deve promover a criação de
laços de fraternidade, embora existente a responsabilidade dos pais na educação,
sustento e instrução para a formação social de seus filhos.
Contudo, ao tratar do abandono afetivo, tal princípio contempla a
responsabilidade civil em detrimento da solidariedade familiar.
Sobre o assunto ensina Rolf Madaleno:
A solidariedade é princípio e oxigênio de todas as relações familiares e
afetivas, porque esses vínculos só podem se sustentar e se desenvolver em
ambiente recíproco de compreensão e cooperação, ajudando-se
15
mutuamente sempre que se fizer necessário.

11

BRASIL.
Constituição
Federal
de
1988.
Disponível
em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 jun. 2017.
12
Idem.
13
Art. 227 da Constituição Federal de 1988. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela
Emenda Constitucional nº 65, de 2010). BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 jun. 2017.
14
Art. 230 da Constituição Federal de 1988. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. BRASIL. Constituição Federal de 1988.
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13
jun. 2017.
15
MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 93.
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É imperioso ressaltar que o referido princípio encontra-se consagrado no atual
Código Civil, conforme depreende-se da leitura do artigo 1.69416, onde verifica-se a
obrigação alimentar aos integrantes da família que, em regra, são reciprocamente
credores e devedores de alimentos. A partir de então, os membros da família estão
encarregados de fazer às vezes do Estado, ante suas deficiências nas prestações
sociais.
Por esse motivo, pode-se afirmar que a solidariedade deve ser seguida por
todas as relações, sejam elas: sociais, familiares ou jurídicas, de modo que cabe aos
pais transmitir aos seus filhos a importância dos valores e princípios que certamente
conduzirão suas vidas.
Em contrapartida, quanto ao o princípio da paternidade responsável, tem-se
que é um mandamento constitucional expressamente previsto no §7º, do artigo 226,
da Constituição Federal17. Através dele, extrai-se a obrigação dos pais de propiciar o
bem estar daquele que irá nascer.
A responsabilidade dos pais em relação aos filhos implica um planejamento
familiar para que àquele que irá nascer, de modo que seja concebido dentro de uma
família que lhe garanta respeito, educação, alimentação, e, principalmente, afeto.
Nesse especial, destoa com importância o teor do artigo 1.565, do Código
Civil, que proclama que “o planejamento familiar é de livre decisão do casal
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício
desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte das instituições privadas ou
públicas.”18
Sobre o princípio da paternidade responsável, Maria Berenice Dias já
asseverou:

16

Art. 1.694 do Código Civil Brasileiro. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns
aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. BRASIL. Constituição Federal de
1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em:
13 jun. 2017.
17
Art. 226, §7º da Constituição Federal de 1988. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa
humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo
ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. BRASIL. Constituição
Federal de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
Acesso em: 13 jun. 2017.
18
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. 8.ed. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 24.
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A lei tem outro mérito. Dá efetividade a um princípio que, em face do novo
formato de famílias, tem gerado mudanças comportamentais que reclamam
maior participação de ambos os pais na vida dos filhos. A chamada
paternidade responsável ensejou, por exemplo, a adoção da guarda
compartilhada como forma preferente de exercício do poder familiar. De
outro lado, a maior conscientização da importância dos papéis parentais
para o sadio desenvolvimento da prole permite visualizar a ocorrência de
dano efetivo, quando um dos genitores deixa de cumprir o dever de
19
convívio.

Conclui-se,

portanto,

que

a

paternidade

responsável

implica

a

responsabilização não só do pai, mas também da mãe e do próprio Estado, aos
encargos de cunho existencial e patrimonial decorrentes do poder familiar.
Por derradeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana está consagrado
no primeiro artigo da Constituição Federal, razão de ser fundamento basilar do
Estado Democrático de Direito20. Nesse sentido, conforme já destacou Maria
Berenice Dias, “a preocupação com a promoção dos direitos humanos e da justiça
social levou o constituinte a consagrar a dignidade da pessoa humana como valor
nuclear da ordem constitucional.”21
Ao relacioná-lo ao contexto familiar, tem-se que tal princípio tem por finalidade
assegurar condições mínimas para sobrevivência dos já concebidos ou nascidos,
por serem, respectivamente, uma garantia constitucional. Por essa razão, assegura
“a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano.”22
Com base no tema, Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustárroz esclarecem:
[...] entendemos que a dignidade da pessoa deve ser vista como elemento
inspirador das decisões judiciais concessivas ou denegatórias de alimentos,
implícita ou explicitamente demonstrada no texto da edição, pois não se
admite atualmente que o julgador desconsidere este valor fundamental,
sendo que os alimentos, em especial, devem ser vistos sob o prisma do
23
princípio da dignidade porque afetam diretamente a vida do ser humano.

19

DIAS, Maria Berenice. Alimentos para a Vida. Revista Jurídica Consulex, ano 12, n. 286, dez.
2008, p. 66.
20
Sobre o art. 1º da Constituição Federal de 1988 destaca Caio Mário da Silva Pereira: “o art. 1º da
Constituição da República do Brasil bem traduz alguns exemplos de princípios expressos: a
soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito de família.
16.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. v.5, p. 25.
21
DIAS. Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, p. 62.
22
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 8.ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 60.
23
PORTO, Sérgio Gilberto; USTÁRROZ, Daniel (orgs.) Tendências constitucionais no direito de
família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 152.

12

Inquestionável, portanto, o fato de que a Constituição Federal veio consolidar
o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo o direito à vida e, dessa
forma, permitindo a prestação de alimentos.

3 ALIMENTOS GRAVÍDICOS: E SEU VIÉS PROTECIONISTA

Com intuito de resguardar os direitos do nascituro preocupou-se o legislador
em criar um mecanismo de proteção que garantisse condições dignas para sua
existência, sendo então criada a Lei dos alimentos gravídicos, a fim de proporcionar
a sua proteção integral, fazendo com que o suposto pai recaia o ônus de suprir
financeiramente as despesas necessárias, desde a concepção ao parto.
Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald explicam que “os alimentos
gravídicos dizem respeito à pensão fixada judicialmente, em favor do nascituro,
destinada à manutenção da gestante durante o período de gravidez, cobrindo o
natural aumento de despesas.”24
Maria Berenice Dias se posiciona, afirmando que:
Agora, com o nome de gravídicos, os alimentos são garantidos desde a
concepção. A explicitação do termo inicial da obrigação acolhe a doutrina
que há muito reclamava a necessidade de se impor a responsabilidade
alimentar com efeito retroativo a partir do momento em que são
25
assegurados os direitos ao nascituro.

Por oportuno, é importante dizer que os referidos doutrinadores possuíam
entendimentos controversos quanto à fixação dos alimentos ao nascituro, diante da
grande celeuma quanto ao início da personalidade civil e das numerosas teorias a
respeito da temática. Nesse sentido, pode-se afirmar que a lei de alimentos
gravídicos

lançou

luz

às

problemáticas,

porquanto

consolidou

a

teoria

concepcionista no ordenamento jurídico brasileiro.
Sobre o tema, Yussef Said Cahali traça as seguintes considerações
pertinentes:

24

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: famílias, 7.ed. São
Paulo: Atlas, 2015, p. 716.
25
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2009, p. 501.
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A Lei 11.804/2008 procura proporcionar à mulher grávida um autêntico
auxílio-maternidade, sob a denominação lato sensu de alimentos,
representado por uma contribuição proporcional a ser imposta ao suposto
pai. Sob forma de participação nas despesas adicionais do período de
gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as
referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica,
exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais
prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo médico, além
26
de outras que o juiz considere pertinentes.

Porquanto, com o advento da lei de alimentos gravídicos, torna-se possível a
prestação de alimentos ao que está por nascer, observando-se que a lei conferiu a
gestante legitimidade ativa para, em nome próprio, pleitear do suposto genitor
(independente se esta for casada ou não) a satisfação das despesas adicionais do
período de gravidez. Destaca-se, por oportuno que, quanto à legitimidade passiva,
pertence ao suposto pai, mas é permitida a representação do Ministério Público
como substituto processual.
No que pertine a competência para processar e julgar ação de alimentos
gravídicos, tem-se que pertence ao domicílio do alimentando, conforme preceito do
art. 53, inciso II do Novo CPC27. Nesse caso, registre-se a incidência da Súmula 383
do Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “a competência para processar e
julgar ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do
detentor de sua guarda.”28
É de notar que, há possibilidade dos alimentos gravídicos serem aplicados de
forma subsidiária pela Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68), como pelo Novo Código de
Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Portanto, ajuizada ação de alimentos gravídicos, a
gestante deverá mensurar na petição inicial todas as despesas decorrentes da
gestação, podendo, “pleitear alimentos provisórios (liminar), caso seja fruto de uma
relação de matrimônio (em que há prova pré-constituída, através de certidão de
casamento) ou de união estável (na qual exista alguma prova de existência da
relação afetiva)”29 os quais converter-se-ão em definitivos, quando fixados pelo
magistrado no momento da prolação da sentença. Contudo, a exigibilidade de
quaisquer alimentos concedidos já submete-se às regras do cumprimento de
26

CAHALLI, Yussef Said. Dos Alimentos. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 553.
BRASIL.
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março
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2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 07 jun 2017.
28
BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Súmulas STJ. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf>. Acesso em: 31 maio 2017.
29
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Paulo: Atlas, 2015, p. 720.
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sentença (arts. 528 a 533, do Novo CPC), conforme previsão expressa do art. 531
do Novo CPC30.
Quanto ao ônus da prova, diga-se que os indícios da paternidade deverão ser
demonstrados pela genitora, a fim de motivar o convencimento e auxiliar na
fundamentação do juiz. No entanto, destaca-se que o exame de DNA se mostra
desnecessário quando da propositura da ação, em casos em que se mostre
“suficiente demonstrar a existência de indícios de paternidade, através da produção
de outras provas, como, por exemplo, a colheita de testemunhos ou a juntada de
documentos (fotografias, filmes, cartas ou bilhetes de amor).”31
Nesse sentido, cabe destacar o entendimento jurisprudencial do Tribunal de
Justiçado Rio Grande do Sul acerca deste assunto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS.
POSSIBILIDADE, NO CASO. 1. O requisito exigido para a concessão dos
alimentos gravídicos, qual seja, "indícios de paternidade", nos termos do art.
6º da Lei nº 11.804/08, deve ser examinado, em sede de cognição sumária,
sem muito rigorismo, tendo em vista a dificuldade na comprovação do
alegado vínculo de parentesco já no momento do ajuizamento da ação, sob
pena de não se atender à finalidade da lei, que é proporcionar ao nascituro
seu sadio desenvolvimento. 2. No caso, considerando os exames médicos a
comprovar a gestação, as fotografias e, em especial, as conversas mantidas
pelas partes via WhatsApp, há plausibilidade na indicação de paternidade
realizada pela agravante, decorrente de relacionamento mantido no período
concomitante à concepção, restando autorizado o deferimento dos
alimentos gravídicos, no valor equivalente a 30% do salário mínimo
32
nacional. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sob esse liame, apresenta-se, de certa feita, uma insegurança vivenciada
pelo suposto pai, diante da presunção da paternidade, como forma de dar segurança
ao próprio nascituro. Tal tema faz remontar diversos debates quanto à
inconstitucionalidade da lei de alimentos, isso porque “é indiscutível que a
paternidade vai muito além da provisão alimentar, esta é necessária para a formação

30

Art. 531, caput do Novo Código de Processo Civil. O disposto neste Capítulo aplica-se aos
alimentos definitivos ou provisórios. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 07 jun 2017.
31
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Paulo: Atlas, 2015, p. 717.
32
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70065086043 RS, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl,
Julgado em 20/08/2015. Disponível em: <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/222948964/
agravo-de-instrumento-ai-70065086043-rs/inteiro-teor-222948977?ref=juris-tabs>. Acesso em: 13 jun.
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do ser para que venha ter um nascimento saudável e assim tenha chance de
constituir uma relação afetiva com seus pais.”33
Portanto, a necessidade de precária comprovação da relação de fato, acaba
por permitir que o julgador possa fundamentar sua decisão com base em meros
indícios da paternidade ofertados pela gestante. Logo, “convencido da existência de
indícios da paternidade, a teor do art. 6.º da Lei, o juiz fixará os alimentos gravídicos
que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte
autora e as possibilidades da parte ré.”34
Os alimentos são fixados de acordo com as necessidades do alimentando e,
consequentemente, de forma que não cause prejuízo ao próprio sustento do
alimentante, conforme descrito no §1º do artigo 1.694 do Código Civil Brasileiro.35
Porém, o valor fixado deve ser suficiente para custear as despesas
necessárias da gravidez, inclusive as despesas hospitalares com a maternidade,
assistência psicológica e pediátrica, medicamentos, sem contar as despesas
adicionais que não podem ser custeadas exclusivamente pela gestante. Contudo,
diga-se que, a lei não isentou a participação da gestante no custeio das despesas,
devendo a mesma contribuir de forma justa e igualitária com o suposto pai,
atentando-se as suas condições financeiras, conforme previsto no parágrafo único
do artigo 2º da lei de alimentos.36
Logo, “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.”37
Quanto a revisão, em especial, cabe também dizer que cabe ao juiz,
verificando a necessidade da gestante, revisar, quando demandado, o valor
estipulado no período da gestação, quando demonstrada a existência de
necessidades até então inexistentes - mudança do arcabouço fático-jurídico.
33

CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Os alimentos gravídicos no teatro da vida. Revista Brasileira de
Direito das Famílias e Sucessões, São Paulo, v. 17, ago./set. 2010, p. 79.
34
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Direito de Família: as famílias em
perspectiva constitucional. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 701.
35
o
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 12 maio
2017.
36
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Art. 6º, parágrafo único, da Lei de alimentos. BRASIL. Lei nº 11.804, de 5 de novembro de 2008.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11804.htm>. Acesso
em: 12 maio 2017.
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Ou seja, após o nascimento com vida, poderá ser manejada a revisão dos
alimentos gravídicos - sem prejuízo de cumulação com investigação da paternidade,
quando esta não for reconhecida por meio do exame de DNA no líquido amniótico.
Destaca-se que, nesse caso, os valores pagos não poderão ser reembolsados caso
este exame venha dar negativo.
Não é demais ressaltar que o suposto pai “poderá, após a comprovação
judicial de que não é o pai, pleitear indenização por dano moral”, isto se “conseguir
evidenciar que a imputação a si dirigida decorreu de má-fé, devidamente
comprovada, da mãe do menor.”38
Com efeito, havendo incapacidade contributiva do suposto pai ao pagamento
dos alimentos gravídicos, será o caso de recair os encargos aos avós paternos e, na
falta dos mesmos, aos parentes de segundo grau, na proporção dos respectivos
recursos de acordo com o art. 1.698 do Código Civil Brasileiro39. Pode-se, inclusive,
“reclamar

ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do

encargo.”40
Quanto à extinção dos alimentos, é de se ressaltar que a obrigação alimentar
ao nascituro fica automaticamente extinta nas hipóteses de aborto ou natimorto e,
consequentemente, após o nascimento da criança, com a comprovação de
paternidade negativa. Nesse viés, havendo dúvida em relação à paternidade, caberá
ao suposto pai o ônus probatório quando intentada ação negatória de paternidade, a
fim de obter a exoneração da pensão alimentícia.
Em se tratando de maioridade, não haverá a necessidade de custear o
pensionamento e, nesse particular, é justificável requerimento exoneratório do
encargo alimentício. Anuindo a essa argumentação, ressalta-se a incidência da
Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso, que assim dispõe: “O

38

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: famílias, 7.ed. São
Paulo: Atlas, 2015, p. 720.
39
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cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à
decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”41
Ainda que inquestionável, os alimentos gravídicos não podem se resumir ao
sustento material, mas devem ir além da prestação alimentar porque o concebido
necessita de atos de amor, afeto ou, ao menos, de cuidado, muitas vezes é somente
através do instrumento processual que consegue-se alçar o mínimo necessário a
dignidade do nascituro, razão pela qual passa-se a analisar os aspectos
procedimentais do instituto.

4 INOVAÇÕES PROCEDIMENTAIS NOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS À LUZ DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O novo estatuto processual trouxe mudanças significativas ao direito de
família, sobretudo em relação à satisfação da obrigação alimentar. Entre as
mudanças introduzidas, denota-se a necessidade do sistema processual brasileiro
em se adequar aos novos conflitos, diferentes daqueles existentes no código
anterior.
Com isso, visando garantir o adimplemento da obrigação alimentar, a lei
processual implementou o procedimento sincrético do cumprimento de sentença e a
possibilidade de se executar alimentos, estando dentre eles os gravídicos.
Nas palavras de Maria Berenice Dias:
Pela nova sistemática é possível buscar a cobrança de alimentos por
meio de quatro procedimentos: a) de título executivo extrajudicial,
mediante ação judicial visando a cobrança pelo rito da prisão (CPC 911);
b) de título executivo extrajudicial, pelo rito da expropriação (CPC 913); c)
cumprimento de sentença ou decisão interlocutória para a cobrança de
alimentos pelo rito da prisão (CPC 928); d) cumprimento de sentença ou
decisão interlocutória para a cobrança dos alimentos pelo rito da
42
expropriação (CPC 530).

41
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Verificando diretamente o diploma processual, reza o art. 528 sobre o
“cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar
alimentos”43, onde consta a seguinte redação:
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz,
a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente
para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de efetuá-lo.
§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento,
não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de
efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se,
no que couber, o disposto no art. 517.

Importante destacar que, no âmbito das execuções judiciais, o novo sistema
processual inovou regulamentando o protesto da decisão judicial transitada em
julgado, viabilizando a inserção do nome do devedor de alimentos nos serviços de
proteção ao crédito (art. 782, § 3º do Novo CPC)44, de forma a buscar, de maneira
mais incisiva e efetiva, a percepção dos valores inadimplidos, para que se
materialize o cumprimento da prestação alimentícia.
Tal medida poderá, inclusive, ser determinada pelo juiz de ofício, distinguindose das demais medidas executivas que, de regra, dependem do requerimento da
parte. É o que se depreende do teor do art. 517 do diploma processual45: “Art. 517.
A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da
lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.”
Não se pode negar que o protesto da decisão judicial já vinha sendo objeto de
discussões pelo Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo do advento do novo
comando processual. Consoante se verifica do julgado a seguir:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL.
ALIMENTOS. EXECUÇÃO. DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO À
VIDA DIGNA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. COERÇÃO
INDIRETA. MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO. INOVAÇÃO
43
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LEGISLATIVA. ARTIGOS 528 E 782 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. 1. É possível, à luz do melhor interesse do alimentando, na execução
de alimentos de filho menor, o protesto e a inscrição do nome do devedor
de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito. 2. Não há impedimento
legal para que se determine a negativação do nome de contumaz devedor
de alimentos no ordenamento pátrio. 3. O mecanismo de proteção que visa
salvaguardar interesses bancários e empresariais em geral (art. 43 da Lei nº
8.078/90) pode garantir direito ainda mais essencial relacionado ao risco de
vida, que violenta a própria dignidade da pessoa humana e compromete
valores superiores a mera higidez das atividades comerciais. 4. O legislador
ordinário incluiu a previsão de tal mecanismo no Novo Código de Processo
Civil, como se afere da literalidade dos artigos 528 e 782. 5. Recurso
46
especial provido.

Tal mudança no procedimento vem ao encontro da maior celeridade
processual perseguida e da própria urgência ínsita a natureza da prestação
alimentar
Certo é que, a restrição do crédito do devedor de alimentos em cadastros de
inadimplentes tem sido um mecanismo de cobrança mais efetivo e apto, porque a
restrição do contumaz devedor no rol dos maus pagadores refletirá de forma
negativa nos atos da vida civil, restringindo, sobremaneira, à concessão do
almejado crédito junto às instituições financeiras.
Em outro contexto, a lei processual estabelece que “somente a comprovação
de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.” 47
Sendo assim, a mera alegação de que não possui condições financeiras para
cumprir com a obrigação alimentar, por si só, não exime o devedor ao seu
pagamento, nem afasta a decretação da prisão. É preciso que haja prova cabal da
incapacidade financeira.
Todavia, “se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for
aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a
prisão pelo prazo de um a três meses.”48 Referida medida poderá ser decretada nos
casos de inadimplemento involuntário e imperdoável de pensão alimentícia, sendo,

46
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entretanto, uma forma de prisão acolhida pela regra do art. 5º, inciso LXVII, da
Constituição Federal de 1988.49
Quanto à prisão civil, pontue-se que ela não tem a intenção de punir, mas
pressionar o devedor que se recusa a adimplir a prestação alimentícia, razão pela
qual não é considerada uma pena propriamente dita, mas uma forma coercitiva para
satisfação da obrigação alimentar.
Ademais, no novo comando processual, tem-se a regra do inciso V do art.
1.072, que “revoga expressamente os arts. 16 a 18 da Lei Federal nº 5.478/68 (Lei
de Alimentos), deixando acesa, portanto, a discussão sobre a aplicação do prazo
de prisão previsto no art. 19 desse Diploma Legal (que é de até 60 dias)”50,
enquanto no Código de Processo Civil a prisão é de 1 a 3 meses.
Sobre o regime prisional, o novo Código foi categórico ao definir que a prisão
do devedor será “cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos
presos comuns.”51
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à
possibilidade da pessoa idosa gozar do cumprimento da prisão em regime domiciliar,
desde que observados os motivos pelos quais levaram ao inadimplemento da
obrigação. Colaciona-se jurisprudência a esse respeito:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
PACIENTE COM IDADE AVANÇADA (77 ANOS) E PORTADOR DE
PATOLOGIA GRAVE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL AUTORIZADORA DA
CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR. 1. É
cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução
contra si proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas
devidas a título de pensão alimentícia, mais as que vencerem no curso do
processo. Precedentes. 2. Em hipótese absolutamente excepcional, tal
como na espécie, em que a paciente, avó dos alimentados, possui patologia
grave e idade avançada, é possível o cumprimento da prisão civil em
regime domiciliar, em prestígio à dignidade da pessoa humana.
52
Precedentes. 3. Recurso provido.
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No tocante ao art. 528 do novo comando processual, estabelece o seu §5º
que “o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações
vencidas e vincendas”53, ou seja, ainda que adimplidas as prestações que deram
ensejo a pena de prisão, o devedor de alimentos permanece obrigado a adimplir as
demais prestações vencidas, além das posteriores que vierem a vencer.
Quanto aos alimentos pretéritos, o §7º do art. 528 do Novo CPC54 fazendo
remissão a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça55, fez constar que a pensão
alimentícia que autoriza a prisão do devedor de alimentos se refere até as três
prestações anteriores ao ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença ou de
execução de alimentos. Logo, o inadimplemento de somente uma parcela do crédito
alimentício não afasta o cumprimento da ordem de aprisionamento.
Anuindo a essa argumentação, ressalta-se também a incidência do art. 911,
parágrafo único56 do Novo CPC, que trata da cobrança de alimentos fundados em
título executivo extrajudicial, onde a prisão civil do devedor também restará
permitida.
Cabe esclarecer que a pena de prisão somente recairá na prestação de
alimentos quando esta for manejada pelos ditames do art. 528 a 533 do Novo CPC –
da mesma forma nos títulos executivos extrajudiciais, conforme arts. 911 a 913 do
Novo CPC, nos quais são aplicáveis os ditames dos §§2º a 7º do art. 528 do Novo
CPC – já que é possível ao credor manejar a cobrança mediante os artigos 523 a
527 do Novo CPC (cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar
quantia certa). Se assim escolher, “não será admissível a prisão do executado, e,
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recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação
não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.” 57
Outra inovação executiva apresentada na nova sistemática é a possibilidade
do desconto em folha de pagamento do devedor “funcionário público, militar, diretor
ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho”58, como
forma de efetivação das prestações alimentícias.
Segundo estabelece o §1º do art. 529 fazendo remissão ao art. 912 e §§
todos do Novo CPC: “Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa
ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto
a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do
ofício.”59
No “ofício conterá o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente,
o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito.”60
Em verdade, como inovação processual, a norma em comento autoriza a
possibilidade de ser descontado o percentual fixado em 30% das parcelas devidas
mensalmente na folha de pagamento do devedor e, também, sejam descontados
20% para pagamento das parcelas atrasadas, de forma parcelada, não excedendo o
limite de 50% de seus rendimentos ou rendas.
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Consoante se verifica, o novo código ampliou as providências administrativas
relativas à satisfação da obrigação alimentar, porém essa modalidade executiva
somente se viabilizará se o devedor perceber salário ou remunerações mensais.
Prosseguindo no âmbito processual, a redação do art. 530 estabelece, de
forma expressa, que “não sendo cumprida a obrigação”61, serão observadas as
disposições relacionadas à penhora, prevista nos arts. 831 e seguintes do Novo
CPC. Logo, caso o devedor permaneça inerte quanto ao pagamento, à execução do
crédito alimentar se fará por meio da expropriação, de forma que, não sendo
penhorado dinheiro, serão penhorados bens de seu patrimônio. Visando garantir os
ativos financeiros do devedor, caberá penhora online junto ao Bacen, conforme art.
854 do Novo CPC.62 Ressalta-se que, consta expressamente no inciso IV, do art.
83363 do novo Código, a impenhorabilidade do salário e remunerações, embora essa
restrição não se aplique ao devedor por conta da execução do crédito de natureza
alimentar.
Quanto ao processamento dos autos, tem-se que, na “execução dos
alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não
transitada em julgado, se processa em autos apartados”64, já “o cumprimento
definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em
que tenha sido proferida a sentença”65.
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Ademais, importante ressaltar que, o inadimplemento do crédito alimentar
não autoriza apenas a pena de prisão sobre o devedor, mas também a decretação
de abandono material. O novo diploma processual expressamente autorizou a
possibilidade de o magistrado, verificando a conduta procrastinatória do devedor de
alimentos, comunicar o Ministério Público sobre a prática do crime de abandono
material, conforme art. 532 do Novo CPC 66. Cuida-se de medida inibitória que
garante

maior

efetividade

nas

decisões

judiciais,

devendo

ser

utilizada

alternativamente à prisão.
Portanto, é possível se verificar que todas essas mudanças introduzidas pelo
novo Código se mostram favoráveis a reduzir a inadimplência das prestações
alimentícias, dando celeridade ao instrumento processual. Contudo, relembre-se que
a provisão alimentar é apenas um dos deveres da paternidade, que deve ir muito
além da esfera judicial, já que é também um dever ético e moral.

5 CONCLUSÃO

O conceito tradicional de família se modificou de forma intensa ao longo dos
anos devido o pluralismo nas relações familiares, e como visto, em muitos casos, a
ocorrência de uma gestação não planejada sem que tenha havido um
relacionamento estável. O Direito não ficou avesso a essas modificações, e nem
poderia ficar, de forma que tem que se manter atualizado para albergar e tratar de
maneira efetiva os jurisdicionados.
Percebeu-se, com isto, já no ano de 2008, a necessidade de se criar um
mecanismo que possibilitasse maior celeridade e efetividade ao jurisdicionado nos
processos de alimentos, sendo então criada a Lei nº 11.804/08, chamada Lei dos
alimentos gravídicos. Alicerçada nos princípios constitucionais da solidariedade
familiar, paternidade responsável e da dignidade da pessoa humana, acabou
consolidando a teoria concepcionista no ordenamento jurídico e pacificou os
posicionamentos

doutrinários

e

jurisprudenciais,

no

que

concerne

ao

reconhecimento do nascituro como pessoa, dotado de personalidade desde a
concepção, contrariando a primeira parte do art. 2º do Código Civil.
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Entendeu-se que os alimentos gravídicos são destinados a garantir à genitora
uma gestação saudável e digna ao nascituro, estabelecendo que o suposto pai
contribua financeiramente com as despesas necessárias da gravidez, não apenas
aquelas inerentes a alimentação, mas também hospitalares com a maternidade,
medicamentos, assistência psicológica e pediátrica que não podem ser custeadas
exclusivamente pela gestante.
Entretanto, como visto, a regulamentação dos alimentos gravídicos gerou
uma insegurança jurídica ao suposto pai, uma vez que basta a comprovação de
meros indícios da paternidade, para a fixação da obrigação alimentar. Fato é que a
lei se mostra controversa diante da comprovação negativa da paternidade, visto que
os valores pagos não poderão ser reembolsados ao suposto pai, sendo possível
apenas, no caso de má-fé, ser pleiteada indenização por danos morais.
Contudo, competirá aos magistrados a missão de inibir a utilização do instituto
de forma a não transformá-lo em ferramenta de proveito financeiro, distorcendo o
caráter alimentar que alude a Lei nº 11.804/08.
Viu-se, ainda, a necessidade de outras inovações no campo da efetividade do
crédito, razão pela qual o Novo Código de Processo Civil de 2015 implementou
significativas mudanças na execução alimentar.
Percebe-se que o novo diploma processual trata de maneira mais incisiva o
devedor, sobretudo pela implementação da prisão civil em regime fechado, além do
protesto de ofício da decisão judicial e da possibilidade de desconto em folha de
pagamento do devedor, em até 50% dos seus vencimentos líquidos.
Conclui-se, assim, que a execução dos alimentos em comparação aos demais
procedimentos, se mostra um mecanismo de cobrança mais eficiente, reduzindo a
morosidade das decisões judiciais. Notadamente, a Lei de alimentos e as inovações
advindas com a nova sistemática instaurada pelo Novo CPC revelam importantes
avanços na solução dos conflitos da sociedade, de modo que resplandecem os
princípios constitucionais, em especial os princípios da solidariedade familiar e da
dignidade da pessoa humana, salvaguardando os direitos do nascituro.
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