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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ª VARA DA 

FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DE SÃO 

PAULO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXX vem, à presença de Vossa Excelência, ajuizar  

 

AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS, COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

contra XXXXXXXXXXX, , com fundamento nas razões de fato e de direito a 

seguir expostas: 

 

As partes, no início do ano corrente, conheceram-se por 

intermédio de um aplicativo de celular denominado TINDER.  

 

A partir de então, os litigantes passaram a se comunicar 

frequentemente, até que, em resumo, saíram e mantiveram relação sexual, da qual 

resultou a gravidez da AUTORA. 
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Tudo isso, Excelência e ilustre membro do Ministério Público, 

pode ser confirmado pela simples análise da cópia integral das diversas mensagens 

trocadas entre as partes pelo programa de comunicação instantânea WHATSAPP 

(documento incluso), durante o período de 13 de fevereiro a 21 de março de 2014. 

 

Das inúmeras mensagens enviadas entre as partes, destaque-se, 

para demonstrar a plausibilidade do aqui afirmado, especialmente o 

relacionamento amoroso responsável pela gestação da AUTORA, os seguintes 

trechos: 

 
11h55 13 de fev - Acacio: Psiu 
11h56 13 de fev - Acacio: Não vou fazer festa no niver....te chamei pra irmos nos 2 
num barzinho....rs 
12h05 13 de fev - Acacio: Mas que bom..não vai ter problema pra namorar cmg rs 
12h48 13 de fev - Acacio: Psiu 
12h55 13 de fev - Acacio: O ultimo foi qto "mto" tempo?? Rs 
13h12 13 de fev - Clau: Quase sete anos rs 
13h18 13 de fev - Acacio: Nossa bastante msm!!! 
13h18 13 de fev - Acacio: Rs 
13h19 13 de fev - Acacio: Existe um ditado que qdo a pessoa namora mto tempo e não 
casa, o próximo vira casamento rapidinho!!! Rs 
13h32 13 de fev - Acacio: Só pra eu me localizar pq já sai de sp faz 12 
anos....Jardim Paulista eh nos "Jardins", certo!? Perto do Jardim Europa.... 
13h38 13 de fev - Acacio: E o que uma mulher linda como vc, que vive bem, 
simpática....ta fazendo solteira??? Procurando o que no Tinder??? 
13h37 13 de fev - Clau: Obrigada pelo elogio !  Vc tbm e ! 
13h38 13 de fev - Clau: Ah alguem bacana..bem humorado.. 
13h41 13 de fev - Acacio: Se for só isso, encontrou!!!! Rs 
13h38 13 de fev - Clau: Eba ! 
13h41 13 de fev - Acacio: Na verdade sou uma das ultimas e raras espécies de "homem 
pra casar"!!! 
13h41 13 de fev - Acacio: Aproveite!!!! Rs 
13h45 13 de fev - Acacio: Já dei a deixa....meu niver eh sábado!!! Ótima 
oportunidade pra gente se conhecer!!! Rs 
13h53 13 de fev - Clau: Vem pra atibaia tbm ! 
14h03 13 de fev - Clau: Sei q e chato...mas vc tem mais fotos !? 
14h12 13 de fev - Acacio: Ue, deixa eu entender....vc mora em sp mas ta em Atibaia!?!? Rs 
14h13 13 de fev - Acacio: Me add no face ....acho que tenho mais fotos lá....mas na vdd não mtas 
pq não me acho fotogênico!!! 
14h13 13 de fev - Acacio: Acacio Jr Triti 
14h11 13 de fev - Clau: Moro em sp mas tenho casa em atibaia 
14h16 13 de fev - Acacio: Então aí vc mora sozinha ...eh isso!? 
14h15 13 de fev - Clau: Nao..meus pais tem casa aqui 
14h18 13 de fev - Acacio: Ata..... 
14h27 13 de fev - Acacio: E como funciona sua escala rs?? Qto tempo passa em Atibaia 
qto tempo fica em sp?? 
17h42 13 de fev - Acacio: Fds vai estar em Atibaia?!? 
17h40 13 de fev - Clau: Sim ! 
17h43 13 de fev - Acacio: Quero te conhecer....de verdade!!! 
17h41 13 de fev - Clau: Vamos claro ! 
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17h44 13 de fev - Acacio: O que vc gosta de fazer??!? 
17h45 13 de fev - Clau: ah ..sair..sou tranquila !  gosto de correr e ficar com os dogs tb rs 
17h49 13 de fev - Acacio: Gosto de cine, teatro, jantar, barzinho.... 
17h49 13 de fev - Acacio: Sábado vai ter uma peça bacana aqui em Cps com a Regina 
Duarte....podíamos ir.... 
17h49 13 de fev - Clau: Agradeco o.convite ! Mas nem sei  chegar ai em.CPQ... 
17h49 13 de fev - Clau: Vem.um fds pra ca ou sampa !! 
17h52 13 de fev - Acacio: Vou claro... 
17h50 13 de fev - Clau: Fico receosa pq nem nos conhecemos.. 
17h51 13 de fev - Clau: E chegar ai do nd 
17h54 13 de fev - Acacio: Eu sei...entendo vc!!!! 
17h55 13 de fev - Acacio: Mas te passo todos meus dados aqui...RG, CPF, CNPJ, end 
rés e com 
17h55 13 de fev - Acacio: Rs 
17h54 13 de fev - Clau: Fico receosa de chegar sozinha so.. 
17h57 13 de fev - Acacio: Entendo....marcamos no shoping...o Teatro eh ksa...lugar 
super público 
17h55 13 de fev - Clau: Mas vem pra sampa tb !!! 
17h57 13 de fev - Clau: Mas vc trabalha em academia ? 
18h00 13 de fev - Acacio: Claro que não!!! Tenho uma Subway...esqueceu!? Rs 
18h04 13 de fev - Acacio: Então, vc pode vir....vamos ao teatro...vc dorme num hotel 
e corremos no domingo!! Fds perfeito!!! 
18h06 13 de fev - Acacio: Foi uma conquista bacana....pq tive uma origem simples, 
moro sozinho faz 12 anos, não tenho meus pais....etc etc 
18h07 13 de fev - Acacio: Ta vendo, sou uma boa pessoa...não precisa ter medo de 
mim! Rs 
18h12 13 de fev - Acacio: Mas....voltando a nos 2 ..... 
18h13 13 de fev - Acacio: Gostou da minha programação pro fds de aniversário??? Rs 
18h22 13 de fev - Acacio: Vai me ligar e me ver!!!! Rs 
18h25 13 de fev - Acacio: Conhece um cara pra casar que nem eu...não 
aproveita...depois mulherada fica reclamando kkkkk 
18h28 13 de fev - Acacio: Pq terminou seu namoro!? Ele era de Sampa? 
18h26 13 de fev - Clau: Sim e de sampa. Fizemos faculdade juntos. 
18h27 13 de fev - Clau: Muito imaturo. Pessoa mto boa mas imaturo 
18h31 13 de fev - Acacio: Bom, maturidade não me falta...afinal, 12 anos morando 
sozinho amadurece qq pessoa!! 
18h30 13 de fev - Clau: Crtz isso e mtto bom ! 
19h41 13 de fev - Acacio: Me add vc Acacio Jr Triti 
19h42 13 de fev - Acacio: Vc eh bem magrinha....corpo de corredora msm!!! Rs 
20h53 13 de fev - Acacio: Fala futura namorada!!! Rs 
21h03 13 de fev - Acacio: Qual a especialidade do meu sogro?? Rs 
21h05 13 de fev - Acacio: Ta falando com mais alguém?? Rs 
21h06 13 de fev - Clau: Nao..to baixando musica ! 
21h23 13 de fev - Acacio: Mas posso curtir cvc!!! ;-) 
19h20 14 de fev - Acacio: Psiu 
20h14 14 de fev - Acacio: Já ta vindo me ver!? Rs 
20h16 14 de fev - Acacio: Olha la... Começaram as desculpinhas rs 
20h15 14 de fev - Clau: Mas como te falei..fico receosa de ir sozinha pra cpq  de 
vdd. Conheco pouquissimo ai ! Vem vc pra ca ! 
20h18 14 de fev - Acacio: Poxa...queria te ver pelo menos amanha.... 
20h17 14 de fev - Clau: Ai complica ! Ja te falei  
20h17 14 de fev - Clau: Vem pra cs 
20h17 14 de fev - Clau: Vc n pode? 
20h21 14 de fev - Acacio: Posso claro.... 
20h25 14 de fev - Acacio: Sim posso!! Mas e seus pais!? Rs 
20h24 14 de fev - Clau: Qual problema ? Fica conhecendo ahaha 
20h29 14 de fev - Acacio: Ta eu vou...aí saímos aonde aí?!? Ou vamos ficar na sua 
casa com seus pais!? E eu durmo aonde?! Volto de madrugada? 
20h29 14 de fev - Acacio: Rs 
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20h26 14 de fev - Clau: Ue..conhece numa boa 
20h27 14 de fev - Clau: Dormir aqui ja precisa ter mais intimidade..kkk 
20h28 14 de fev - Clau: Vou em uma balAda amanha aqui em atibaia 
20h31 14 de fev - Acacio: Com suas amigas? 
20h28 14 de fev - Clau: Vem com um amigo seu 
20h31 14 de fev - Acacio: Ahhh linda 
20h31 14 de fev - Acacio: Se coloca no meu lugar 
20h31 14 de fev - Acacio: Nada a ver 
20h29 14 de fev - Clau: Ai comemoramos tds juntos ! 
20h31 14 de fev - Acacio: Ninguém vai querer ir cmg 
20h31 14 de fev - Acacio: Pra ir numa balada aí saio aqui 
20h32 14 de fev - Acacio: Iria pra sair com vc 
20h32 14 de fev - Acacio: Um bar sei lá 
20h29 14 de fev - Clau: Eu tb n sou de balada 
20h29 14 de fev - Clau: Sou tranquila 
20h30 14 de fev - Clau: Mas vou pra me distrair 
20h32 14 de fev - Acacio: Eh então.... 
20h30 14 de fev - Clau: Meu ex n saia pra canto nenhum 
20h30 14 de fev - Clau: Mas te entendo 
20h33 14 de fev - Acacio: Aí bebo na balada e volto como? Vai ficar viúva logo de 
cara rs 
20h31 14 de fev - Clau: Vai viajar no carnaval? 
20h35 14 de fev - Acacio: Ta mto complicado isso ja rs 
20h36 14 de fev - Acacio: Vai pra balada com suas amigas...que vc quer...nos 
conhecemos outro dia.... 
20h34 14 de fev - Clau: Nossa !! Nunca saio..e ainda minha mae vai tb..e super 
tranquilo la. 
20h35 14 de fev - Clau: Nao sabia q vc. Estava bravo.. 
20h38 14 de fev - Acacio: Quero mtooooooo te conhecer 
20h36 14 de fev - Clau: E o q pareceu . .sei la. Nossa sou tao tranquila q me 
assustei ! Mas de qq forma..qdo quiser vir..estou aqui! 
20h41 14 de fev - Acacio: Não assusta não...ta tdo bem! Rs 
23h45 14 de fev - Acacio: Ahhhhh assim me apaixono por vc!!! Rs 
0h11 15 de fev - Acacio: Eiiii que delicia falar cvc!!! Mto especial ser a primeira 
ligação!!! #adorei 
0h11 15 de fev - Acacio: Boa noite!!! Espero que seja a primeira de muitas vezes que 
ainda iremos nos falar..... 
12h37 15 de fev - Acacio: Agora fiquei mau acostumado e quero ouvi mais vezes a sua 
voz!!! Rs 
15h31 15 de fev - Acacio: O convite ainda ta de pé?? Pelo jeito não né!? Rs 
17h52 15 de fev - Acacio: Besta ela eh minha cunhada!!! 
17h53 15 de fev - Acacio: Viu, seu pai não quer que vc case com um médico milionas 
que tb more nos Jardins?? Rs 
17h55 15 de fev - Acacio: Tendi....que bom que pensam assim....médicos tem tradição 
de serem super fechados!!! 
18h23 15 de fev - Acacio: Gosto de falar cvc.... 
18h24 15 de fev - Acacio: Olha....se me der a louca vou hj te conhecer!!! 
18h24 15 de fev - Acacio: Não quero que isso passe.... 
18h22 15 de fev - Clau: Ahahaha entao me encontra na balada 
18h24 15 de fev - Acacio: Uma semana muita coisa pode mudar....se nos vermos não!!! 
18h25 15 de fev - Acacio: E o meu convite?? 
18h25 15 de fev - Acacio: Pego como??? Rs 
18h22 15 de fev - Clau: Pega um amigo ai e vem ! 
18h22 15 de fev - Clau: Ta aqui 
18h26 15 de fev - Acacio: Ai ai ai viu rs 
18h25 15 de fev - Clau: Q foi ? E so nao beber mto pra vc voltar 
18h25 15 de fev - Clau: Vc bebe mto ? 
18h28 15 de fev - Acacio: Quase nada.... 
18h26 15 de fev - Clau: Pq eu bebo pouquissimo 
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18h28 15 de fev - Acacio: Sou saudável 
18h29 15 de fev - Acacio: Ahhh quer saber....não da nada...vc fala que somos amigos 
faz algum tempo...que estava na casa de uns amigos meus em Atibaia e vc me 
convidou.... 
18h29 15 de fev - Acacio: Aí me encontra no Frango Assado antes....rs 
18h31 15 de fev - Clau: Mas vou.com minha mae ! 
18h31 15 de fev - Clau: Me encontra na balada ! 
18h35 15 de fev - Acacio: Ahhh linda....vai ficar confuso msm....deixa pra próxima 
19h45 15 de fev - Acacio: Vamos se encontrar no Frango antes?? 
19h44 15 de fev - Clau: Entao vou direto pra casa da minha amiga pq ja marcamos 
19h44 15 de fev - Clau: Me encontra em frente a balada 
20h06 15 de fev - Acacio: Linda....pensei bem aqui....eh niver da sua amiga....vai 
estar com elas...a gente marca no outro fds só nos 2....melhor assim, né!? 
20h14 15 de fev - Acacio: Quando der me liga aqui pra explicar que eu vou!!!! 
23h28 15 de fev - Clau: C ta vestido.como ? 
23h31 15 de fev - Acacio: Camisa clara...listra fina...calça escura... 
23h29 15 de fev - Clau: Ok !!! 
23h32 15 de fev - Acacio: Vou entrando ...quero ir ao banheiro.... 
23h32 15 de fev - Clau: Tranquilo !! 
23h46 15 de fev - Acacio: Olha a operação que eu fiz hein!? Kkkkkk 
23h44 15 de fev - Clau: Ahhh vai valer a pena !! 
23h47 15 de fev - Acacio: Com ctz!! 
23h24 15 de fev - Acacio: Mta fila? 
23h26 15 de fev - Clau: Ooooopa 
23h36 15 de fev - Acacio: Entrou? 
23h35 15 de fev - Clau: To chegando rs 
3h54 16 de fev - Acacio: Cheguei!! 
3h54 16 de fev - Acacio: To indo dormir!! 
3h54 16 de fev - Acacio: Bjo 
3h52 16 de fev - Clau: Chegou bem? 
10h25 16 de fev - Acacio: Sei que a ursa ta dormindo rs, mas vou deixar um beijo de 
bom dia antes da corrida!!! 
11h02 16 de fev - Clau: Ah rsrsrs bom dia !  Beijos tb ! 
11h15 16 de fev - Acacio: Agora vou almoçar na minha irmã e brincar com meu 
sobrinho.... 
11h20 16 de fev - Acacio: Delicia!! Bom passeio!! Mais tarde nos falamos!! Ah, 
esqueci de te falar que ADOREI te conhecer!!! Bjo 
11h20 16 de fev - Clau: Obrigada ! A reciproca e vdd !  bjs e ate mais  !! 
18h21 16 de fev - Acacio: E minha sogra perguntou alguma coisa ontem? 
18h23 16 de fev - Clau: ah q bom, o tempo esta horrivel aqui ! qdo cheguei em 
casa..ela pra mim: nossa filha vc. esta com a cara tao boa !  to mto feliz por vc! 
ri e sai de fininho rs 
18h28 16 de fev - Acacio: Eu sou o motivo dessa cara boa?? Rs 
18h29 16 de fev - Clau: acha que e? 
18h29 16 de fev - Acacio: Espero que sim....rs 
18h30 16 de fev - Clau: foi uma boa surpresa ! 
18h31 16 de fev - Acacio: E depende de vc se tornar uma realidade! 
18h35 16 de fev - Clau: estou disposta ! 
18h35 16 de fev - Acacio: Que bom! Eu tb! 
18h35 16 de fev - Acacio: Gostei muito da sua maneira de ser...muito parecida cmg!! 
18h36 16 de fev - Acacio: Isso eh importante!! 
18h38 16 de fev - Clau: ah q delicia, eu tb !!!!! 
22h05 16 de fev - Acacio: Falando nisso, já pensou como vc vem aqui semana que vem 
pra gente matar a sdd?? Rs 
22h07 16 de fev - Clau: rsrs vou falar q tenho um churrasco em cpq.. 
22h07 16 de fev - Clau: so Deus sabe como vou chegar ai ! 
22h08 16 de fev - Acacio: Foi isso que perguntei, como vem?! Rs 
22h08 16 de fev - Acacio: Vem no domingo? 
22h08 16 de fev - Clau: nem sei ! 
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22h09 16 de fev - Clau: vem pra sampa ! 
22h09 16 de fev - Clau: como vou para cpq? 
22h12 16 de fev - Acacio: Posso até ir no sábado e ficar no meu primo aí domingo vc 
vem cmg.... 
22h13 16 de fev - Acacio: Mas não vai rolar todo fds...vc precisa pensar como vai 
fazer.... 
22h15 16 de fev - Clau: entao vem !! no outro vou de bus pq n vou gastar com carro 
agora.. .. estou guardando money ! 
22h16 16 de fev - Acacio: Linda, então já vem de bus neste.....rs 
22h17 16 de fev - Clau: puts..preciso ver e te aviso entao... 
22h22 16 de fev - Acacio: O bus sai da estação Tietê do metro...super fácil... 
22h23 16 de fev - Clau: eu conheco... 
22h30 16 de fev - Acacio: Pega um chip pre pago da tim pra gente falar de graça 
22h44 16 de fev - Acacio: Afinal, 35 anos vou me dar um Audi hehehe 
22h45 16 de fev - Acacio: Fica tranqüila linda....pra que 2 carros aqui!? Vem de 
bus...bem melhor 
22h46 16 de fev - Clau: eh...mas meus pais no.comeco vao ficar preocupados 
22h46 16 de fev - Clau: e fogo ! 
22h46 16 de fev - Acacio: Qdo quiser conheço eles pra ficarem mais tranquilos.... 
22h47 16 de fev - Clau: seria bem melhor ! 
10h39 17 de fev - Clau: Ola, bom dia ! 
10h40 17 de fev - Acacio: Td bem linda!? 
10h43 17 de fev - Clau: Tudo querido e vc.? 
12h46 17 de fev - Clau: sogrinha mandou bjs ahahahaha 
11h57 18 de fev - Clau: queria saber uma coisa... 
12h08 18 de fev - Acacio: Pode falar... 
12h14 18 de fev - Clau: vc. veio pra Atibaia pq exatamente ? 
12h33 18 de fev - Acacio: Desculpa mas ta corrido aqui 
12h33 18 de fev - Acacio: Bom eu fui na esperança de encontrar alguém pra um 
relacionamento sério.....pq? 
12h33 18 de fev - Acacio: E vc, marcou de me encontrar pq? 
12h48 18 de fev - Clau: Sem problemas, eu entendo ! qdo puder falar me chama. 
Marquei de te encontrar pelo mesmo proposito ! 
12h50 18 de fev - Acacio: Já tinha te falado isso...pq a pergunta agora? 
12h57 18 de fev - Clau: ta bravo ? rs 
12h58 18 de fev - Clau: so quis saber pq achei raro alguem vir de  cpq pra 
atibaia...n acreditei qdo veio! 
12h58 18 de fev - Acacio: Magina linda...to trabalhando rs 
12h58 18 de fev - Clau: mas parei ...relaxa !! 
12h58 18 de fev - Acacio: Só quero te entender!?rs 
13h02 18 de fev - Acacio: Rs ta bom 
13h05 18 de fev - Clau: n tem o que entender ! so perguntei pq eu nunca fui taooo 
rapida no encontro se e q me entende como com vc ! rs e pelo que me conheco so 
rolou pq senti algo diferente, sei la. mas vai trabalhar !  dp qdo puder nos 
falamos..! 
13h32 18 de fev - Acacio: Sim linda....mais tarde falamos com calma!! Bjo 
17h21 18 de fev - Acacio: Fds smp estou por perto...como te falei se estou sem nada 
pra fazer estou na loja...operação presença...mas acompanhar mesmo só o almoço de 
sábado e o jantar de domingo....mas sem obrigação....entende!? 
17h32 18 de fev - Clau: qdo der me liga pf..queria te perguntar algo ... 
17h35 18 de fev - Acacio: Ta pergunta 
17h36 18 de fev - Clau: qdo estavamos juntos no carro... 
17h36 18 de fev - Clau: vc terminou ?  
17h39 18 de fev - Acacio: ? 
17h43 18 de fev - Clau: ahhh q assunto.delicado por aqui 
17h44 18 de fev - Clau: vc terminou em.mim ? pq tdo foi tao rapido.. 
17h47 18 de fev - Acacio: Sim....avisei que ia terminar e vc falou que tudo bem 
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18h06 18 de fev - Clau: ... 
18h06 18 de fev - Acacio: ? 
18h07 18 de fev - Clau: to pensando aqui.. 
18h08 18 de fev - Acacio: O que 
18h08 18 de fev - Acacio: ? 
18h10 18 de fev - Clau: vc sem camisinha .. 
18h10 18 de fev - Clau: e eu sem pilula 
18h11 18 de fev - Acacio: Vai na farmácia e toma uma pílula do dia seguinte 
18h12 18 de fev - Clau: eu ja deveria ter tomado 
18h12 18 de fev - Clau: no domingo.. 
18h12 18 de fev - Acacio: Porra, óbvio né!? 
18h12 18 de fev - Acacio: Mas ainda da pq a descarga hormonal eh alta 
18h12 18 de fev - Acacio: Vai lá agora e conversa com o farmacêutico 
18h13 18 de fev - Acacio: Ta de brincadeira!? 
18h13 18 de fev - Acacio: Vai lá agora!!!! 
18h13 18 de fev - Acacio: Deveria ter avisado na hora!!! 
18h13 18 de fev - Clau: ahh obrigada por me dxar mais tensa ! 
18h14 18 de fev - Clau: vc tb estava sem camisinha...ambos fomos errados.. 
18h14 18 de fev - Clau: que pena que estamos nessa situacao...estava tdo tao bem 
18h14 18 de fev - Acacio: Sim mas vc tem que avisar que não está tomando remédio 
18h15 18 de fev - Acacio: Deveria ter tomado a pílula do dia seguinte 
18h15 18 de fev - Acacio: Resolve isso aí da hoje! 
18h15 18 de fev - Acacio: *ainda 
18h15 18 de fev - Acacio: Vc falou bem, estava!! 
18h15 18 de fev - Clau: dxa ..eu me viro 
18h16 18 de fev - Clau: vc tb foi errado.!! 
18h16 18 de fev - Acacio: Se vc avisasse eh não terminava 
18h17 18 de fev - Acacio: *eu 
18h17 18 de fev - Acacio: Ou sai na hora com vc e comprava a pílula do dia seguinte 
18h18 18 de fev - Acacio: *saia 
18h18 18 de fev - Clau: ta bom Acacio.. 
18h19 18 de fev - Acacio: Se seu sonho eh ser mãe, não eh assim que se faz as 
coisas!!! 
18h21 18 de fev - Clau: ja pedi na farmacia.. 
18h21 18 de fev - Clau: fica tranquilo q eu resolvo. nunca faria isso com NENHUM homem. 
18h21 18 de fev - Acacio: Conversa com o farmacêutico pra ver o mais indicado 3 dia 
depois 
18h22 18 de fev - Clau: ja fiz isso. 
18h23 18 de fev - Clau: extremamente chateada com vc. Sempre tive carater . 
18h23 18 de fev - Acacio: E eh com vc!!! 
18h23 18 de fev - Clau: mas pense o que quiser. 
18h23 18 de fev - Acacio: *eu 
19h29 18 de fev - Clau: tomei. 
19h29 18 de fev - Clau: so preciso saber se tenho q tomar mais duas 
20h03 18 de fev - Acacio: Tem que pergunta pro farmacêutico 
20h10 18 de fev - Clau: vou ligar la. mas Acacio acredita em mim. eu NUNCA.fui 
disso. o que eu ganharia com isso ? eu sempre fui extremamente respeitosa 
comigo msm e com os outros tb. nunca fui piriguete, pelo contrario, sempre fui 
familia.  Apesar de ja ter tomado a pilula, estou mal com a situacao. como vc. 
falou sobre ser mae, eu quero sim, mas JAMAIS faria algo assim. Foi " inedito" o 
q aconteceu. se em sete anos de namoro sempre me protegi , pq faria isso agora ? 
justamente com vc? tudo vai dar certo, eu acredito. imagina como esta minha 
cabeca. Gostei de vc. E aconteceu isso. To mega mal. Mas enfim..que vc. Seja 
muito feliz, te desejo de todo coracao. Bjs 
20h12 18 de fev - Clau: Reze q de tdo certo pra mim tbm por favor, pq vou ter que me 
virar sem poder me abrir com ngm. 
20h30 18 de fev - Acacio: Vai dar tudo certo sim! Vou rezar sim por vc! Tb te desejo 
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tudo de bom! 
20h51 18 de fev - Clau: To muito triste que isso aconteceu. 
20h51 18 de fev - Clau: Muito mesmo. Ainda mais sabendo da mulher que sou. 
21h15 18 de fev - Clau: Bom, infelizmente pelo que vejo vc. E bem direto e ficou com 
uma impressao extremamente errada de mim. Ja chorei mto pq realmente tinha gostado 
de vc. So leve com vc. A CERTEZA de que vc. NAO conheceu essas mulheres que sao 
aproveitadoras e putas, com o perdao da palavra. Leve com vc essa CERTEZA. 
21h18 18 de fev - Clau: Pode ter certeza que vc. Tinha encontrado uma mulher pra 
casar. Nao vou me prolongar, pq so choro. 
11h39 27 de fev - Acacio: Eiiii que bom falar cvc!!! Adorei sua ligação, sua 
consideração e preocupação cmg!!! Acho que podemos e devemos começar tudo de novo, 
agora de uma maneira diferente!! 
11h44 27 de fev - Acacio: Certo!? 
11h47 27 de fev - Clau: Reciproco ! Fiz o que meu coracao e indole me 
aconselharam,.como sempre, alias. Podemos sim  com crtz ! bjao 
14h24 27 de fev - Acacio: Vamos aproveitar esses dias do carnaval pra nos vermos.... 
18h07 27 de fev - Acacio: Dia 10 chega meu sofá!! Aleluia!! Aí vamos poder ficar 
vendo filme sem parar!!! Rs 
18h11 27 de fev - Acacio: E espero que em breve já conheça sua pais pra poder 
ficar de Buenas em Atibaia...pegando uma piscininha e tals....rs 
18h28 27 de fev - Acacio: Ahhhhh vc não teria tb!? Vai me apresentar como? Um 
amigo "colorido"? Kkkkk 
18h35 27 de fev - Acacio: Posso ir no sábado já.... ;-) 
18h37 27 de fev - Acacio: Fico enrolando pra ir embora...aí eles falam: "dormi aqui 
que ta tarde e vc bebeu cerveja" rs...aí na 2f falamos que tem um churras aqui em 
campinas e vc vem pra cá cmg.... 
18h37 27 de fev - Acacio: Que tal? Rs 
18h41 27 de fev - Clau: boa ideia !rsrs 
18h42 27 de fev - Clau: nao vai beber mto rsrs 
18h42 27 de fev - Acacio: Gostou mesmo!? Então eu vou hein!? 
18h42 27 de fev - Acacio: Vc sabe que eu não bebo 
18h42 27 de fev - Acacio: Quase nada 
18h42 27 de fev - Acacio: Eh só pra dar o migue rs 
18h42 27 de fev - Clau: hahaha 
18h43 27 de fev - Clau: pode vir! se nao morrer com o calor de Atibaia rs 
18h44 27 de fev - Acacio: Ahhhh a gente fica na piscina!!! 
18h50 27 de fev - Clau: eu sou capaz de dormir la dentro msm rs 
18h53 27 de fev - Acacio: Kkkk sumemo!! Bom, parece que voltamos em grande estilo e 
planos!!! Que bom!! 
18h54 27 de fev - Acacio: Bom, vou no churras aqui com o pessoal da gym no prédio 
msm...só as famílias....depois te chamo bjooo 
22h35 27 de fev - Acacio: Psiu 
22h37 27 de fev - Clau: Oi! 
22h38 27 de fev - Acacio: Td bem aí!? 
22h39 27 de fev - Clau: Tudo bem sim e ai?! 
22h41 27 de fev - Acacio: Bem tb linda.... 
22h42 27 de fev - Acacio: No churras aqui ainda... 
22h42 27 de fev - Acacio: Jaja te ligo 
22h42 27 de fev - Acacio: Só família no prédio msm 
22h44 27 de fev - Clau: ok ! 
22h44 27 de fev - Acacio: ;-) 
23h44 27 de fev - Clau: querido vou dormir ! tenho entrevista amanha cedo ! bom 
churrasco, aproveite. bjao 
23h26 1 de mar - Clau: querido vou dormir !  te espero amanha la pelas onze como 
combinamos. me liga qdo tiver saindo ta ! ? bjao.bom descanso ! 
11h09 3 de mar - Clau: querido nao quis levar a conversa pra frente ontem. 
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11h10 3 de mar - Clau: eu nao durmi.ai, pq fiquei sem jeito, e a segunda vez q 
saimos. 
11h11 3 de mar - Clau: eu realmente esqueci de te avisar, nao iria avisar em cima 
da hora. 
11h12 3 de mar - Clau: poxa, estamos nos dando tao bem, pelo menos acho . .. 
11h12 3 de mar - Clau: vc ainda nao me conhece direito. mas posso te assegurar 
que sou bem diferente dessas meninas que tem por ai, de vdd. 
11h13 3 de mar - Acacio: Ta td bem sim....já entendi tdo sobre ontem....apenas 
não gostei da sua esteria e grosseria depois que saímos de casa. Que isso não se 
repita mais 
11h15 3 de mar - Clau: Acacio...reflete comigo. vc viu. o jeito que falou comigo qdo 
falei q eu tinha que voltar ? estou sendo toda educada com vc. e vc escreve um...que 
isso nao se repita mais. vc acha que isso e jeito de falar ? 
11h15 3 de mar - Clau: eu tentei ser toda compreensiva com tdo que vc. passou. 
11h16 3 de mar - Clau: queria que vc. deitasse no meu colo ontem, te fiz lanche.Fiz  
de coracao. 
11h17 3 de mar - Clau: fiquei realmente chateada qdo vc. falou pra eu ir de onibus. 
11h17 3 de mar - Clau: ou coloca gasolina no carro. 
11h18 3 de mar - Clau: Mas se vc. acha que esta certo da maneira que agiu, vc. que 
sabe. 
11h17 3 de mar - Acacio: Clau, tb gostei de vc....acho que estamos bem.....mas não 
quero mais esse tipo de grosserias entre nos, ok!? 
11h17 3 de mar - Acacio: vamos encerrar esse assunto....acho que já passou....como 
passou tb nosso primeiro encontro ..... 
11h20 3 de mar - Clau: mas nao afaste as pessoas que gostam de vc ou querem se 
aproximar...se permita conhecer pessoas que gostam de vc. Eu so quis ser carinhosa 
qdo estavamos a tarde e pedi pra vc. deitar no meu colo..te fiz o pao...nao feche as 
portas para pessoas bacanas que vc. pode conhecer. sei la, eu penso assim. 
11h21 3 de mar - Clau: pense tbm. como vc agiu qdo falei que nao iria ficar ? 
11h18 3 de mar - Acacio: Esta td bem.....nos vamos sim continuar a se encontrar e 
vamos acertando nossos pontos.... 
11h21 3 de mar - Acacio: Não estou fechando....vc eh uma fofa!! 
11h22 3 de mar - Clau: se vc. esta acostumado a mandar...as suas pretendentes de 
onibus...sei la...era so avisar. acho q faltou tato sabe... 
11h22 3 de mar - Acacio: Vc tem que entender que vc tb NÃO pode simplesmente mudar 
seus planos a qq momento que as pessoas estarão a sua disposição....vc não eh mimada 
que eu sei...mas agiu como 
11h22 3 de mar - Acacio: Eu não mandei vc de ônibus, vc que falou que ia 
11h23 3 de mar - Clau: nao mudei nada, apenas esqueci e ja te pedi desculpas. 
11h23 3 de mar - Acacio: Vou treinar depois falamos 
11h23 3 de mar - Clau: blz. 
11h25 3 de mar - Acacio: Bjo 
14h54 3 de mar - Acacio: Me fala....o que Doctor R sabe a meu respeito?!? 
14h56 3 de mar - Clau: n falei nd..demais..falei q tava conhecendo uma pessoa...just 
it !!!!! take it easy !!!!!!! 
15h00 3 de mar - Acacio: Amanha piscininha com a família Albieri 
16h18 3 de mar - Clau: vc sabe q nao tenho como ir pra ai...dxa...bom filme! 
19h02 3 de mar - Acacio: Eu só sossego qdo comprar meu Audi...até lá eh recessão 
19h03 3 de mar - Acacio: Kkkkkk 
19h05 3 de mar - Clau: ahhhh mas sou equilibrada na recessao kkl 
19h06 3 de mar - Clau: vou te buscar no trabalho com seu audi kkkl 
19h09 3 de mar - Acacio: Por favor me ajude....sem estripulias.... 
19h09 3 de mar - Acacio: Este ano a prioridade são atividades de baixo custo 
19h10 3 de mar - Acacio: Aí depois vamos curtir no Audi kkkkkk 
10h59 4 de mar - Acacio: Linda, me tira uma dúvida...pq vc não dirige o carro dos 
seus pais??? Ficaria bem fácil as vezes vc vir pra cá tb né!? 
11h03 4 de mar - Clau: dirigi eu dirijo sim. 
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11h03 4 de mar - Clau: mas meus pais ficam preocupados por conta da estrada, jesus... 
11h04 4 de mar - Clau: logo logo pego outro carro. era mto melhor qdo eu tinha. 
11h04 4 de mar - Acacio: Tendi.... 
11h04 4 de mar - Clau: comecando a trabalhar ja vejo.outro 
11h39 4 de mar - Clau: quer vir pra ca ? 
11h41 4 de mar - Acacio: Até iria linda....se tivesse resolvido aquela hora...9h da 
manha....agora vai que me ligam pro nego voltar hj!? E outra, to achando que vai dar 
mov a noite que eh volta de feriado.... Perdi o dia :-( 
22h26 4 de mar - Acacio: Estressado pq podia ter ido passar o dia cvc!!!! 
22h30 4 de mar - Clau: Isso e vdd !  iamos nos divertir !! 
22h37 4 de mar - Acacio: Sim :-( 
22h37 4 de mar - Acacio: Podia ter saído daqui 9h ..... 
22h39 4 de mar - Clau: Eh..iamos passar o dia juntos !  
22h41 4 de mar - Acacio: Não fala que fico mais estressado! Rs 
22h44 4 de mar - Clau: Nao fica bravinho...rs da pxa vez te faco um lanche completo 
kkkk 
22h45 4 de mar - Acacio: Kkkkkkkkkk 
22h46 4 de mar - Acacio: Vc eh uma fofa!!!! 
22h46 4 de mar - Acacio: ;-) 
22h47 4 de mar - Clau: N esquece 
22h47 4 de mar - Acacio: O que? 
22h47 4 de mar - Clau: Compra qjo bco peito de peru 
22h47 4 de mar - Clau: Ricota e salada 
22h47 4 de mar - Clau: Vc vai gostar 
22h48 4 de mar - Acacio: Acho que esse mimo vai ser qdo vc estiver passando o fds 
cmg aqui!!! 
22h48 4 de mar - Acacio: Aliás, não vejo a hora....rs 
22h49 4 de mar - Clau: Logo logo...! 
22h49 4 de mar - Clau: Ai vc me faz um prato enorme de salada q amo kkkkk 
22h50 4 de mar - Acacio: Hummmm fechou!! 
22h50 4 de mar - Acacio: Deixa chegar o sofá...até lá acho que vc já pode vir passar 
o fds .... 
15h16 6 de mar - Clau: Criatura! 
15h16 6 de mar - Clau: Comprei o chip 
15h17 6 de mar - Clau: Anota o tel 11 948304351 
15h18 6 de mar - Clau: Qdo for ligar da um toque pelo whats q troco o chip kkkk 
15h18 6 de mar - Clau: Comprei  um da oi tb kkkkkk 
16h13 6 de mar - Acacio: Iupiiiiiii 
11h50 7 de mar - Clau: Comprei um chip da Tim so pra falar com vc  
11h51 7 de mar - Clau: Ate pro meu sobrinho comprei um super heroi rs 
11h51 7 de mar - Clau: E vc briga cmg eh? 
10h26 8 de mar - Acacio: Parabéns pelo seu dia Ursa!! Manda um bjao pra minha sogra 
tb!! 
10h26 8 de mar - Clau: Que lindo !! 
10h26 8 de mar - Acacio: Já malhei, tomei café com Dna Neide, arrumei a Sky e to na 
loja!!! 
10h26 8 de mar - Acacio: Acorda com as galinhas!!! Kkkkkk 
13h48 11 de mar - Acacio: Difícil nossa distância....ainda mais vc sem carro.... 
14h01 12 de mar - Acacio: To com sdd de vc 
14h02 12 de mar - Clau: Tb meu bravinho 
14h02 12 de mar - Acacio: Este fds tenho workshop da sub em Curitiba não vou te ver 
:-( 
13h08 16 de mar - Clau: Acacio ? 
13h09 16 de mar - Clau: tudo bem? vc. pode me ligar pra conversarmos sobre o 
feedback que fiquei de te dar por favor ? bjos. 
13h14 16 de mar - Acacio: Oi, to com o Luis. Ligo mais tarde. 
13h15 16 de mar - Clau: ta bom, estou esperando. bjsn 
14h27 16 de mar - Clau: ta mais calmo ? 
15h01 16 de mar - Clau: Ei ? 
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16h22 16 de mar - Acacio: Só ta dando cx vou ligar neste mesmo avisa qdo puder 
21h16 18 de mar - Clau: Ola tudo bem? 
21h16 18 de mar - Clau: Como passou o dia? 
21h17 18 de mar - Clau: Amanha tenho o primeiro pre natal, minha amiga nao vai poder 
ir comigo. 
21h17 18 de mar - Clau: Sera que voce pode ir comigo ? 
21h18 18 de mar - Clau: A medica e as cinco e meia. 
22h51 18 de mar - Acacio: Olá....já estou dormindo....bjo 
21h15 19 de mar - Clau: Oi Acacio tudo bem? Fui a medica, preciso ficar 10 dias em 
repouso absoluto. Minha irma e meu cunhado querem te conhecer. Vc. Pode vir este 
final de semana, podemos marcar um almoco ou um jantar ? Beijos 
10h07 20 de mar - Acacio: Bom dia! Fds vou trabalhar! Bjo 
11h42 21 de mar - Clau: Oi Acacio! Entao...vamos marcar uma hora que nao seja   
dentro do seu horario de trabalho? Bjs 
11h52 21 de mar - Acacio: Oi!!! Neste impossível, marcamos num próximo! Bjo 
11h54 21 de mar - Clau: Proximo final de semana entao ta? Pq. Depois temos 
compromisso tb ! Bjo 
 
 

Dos trechos acima reproduzidos, merecem atenção os destacados 

em vermelho, por força dos quais é possível constatar, objetivamente, as relações 

sexuais mantidas entre as partes (em 16 de fevereiro e 02 de março); a admissão 

do RÉU de que ejaculou dentro do canal vaginal da AUTORA; a sua 

recomendação para que ela utilizasse a “pílula do dia seguinte”; e, por fim, o seu 

mais absoluto desprezo pela AUTORA ao saber da gravidez.   

 

De fato, tão logo a AUTORA soubera do seu estado gravídico, 

mediante a realização dos competentes exames laboratorial e de imagem, fez 

questão de informar o RÉU, cujo comportamento, imediatamente, foi alterado 

para um estado de absoluto distanciamento, egoísmo, irresponsabilidade e 

despreocupação, conforme evidenciam as mensagens destacadas linhas atrás.   

 

A pessoa que, até então, apresentava-se como um conquistador, 

um galanteador, “um romântico”, logo mostrou a sua verdadeira face, consistente 

no desprezo pela dignidade da pessoa humana.  

 

Mais do que isso, Excelência, o RÉU, em atitude ainda mais 

abjeta, covarde e, em tese, criminosa, incentivou a AUTORA, por intermédio de 

contato telefônico devidamente registrado (16/03/2014), a praticar o aborto.  



 

 N A C L E 
     Advogados 

 

12 
 

 

Foi o RÉU, em vão, notificado extrajudicialmente na esperança 

de que a questão ora submetida a Vossa Excelência fosse resolvida 

amigavelmente.  

 

O RÉU, até o momento, não se dignou a cumprir nenhum dos 

deveres e das responsabilidades que lhe competiam como futuro pai, a fim de 

viabilizar a gravidez saudável da AUTORA, nos precisos termos da Lei nº 

11.804/2008.   

 

Embora se custe a crer tenha isso ocorrido nos dias de hoje, 

os pais da AUTORA, extremamente rígidos e conservadores, assim que 

souberam da gravidez, impediram-na, infelizmente, de continuar a residir 

com eles, na Rua Oscar Freire, 1364, São Paulo. Bem por isso, está a 

AUTORA, desde que foi expulsa da casa dos seus pais (no início da 

gravidez), residindo, temporária e precariamente, com a sua irmã e com o 

seu cunhado. 

 

Nem isso foi suficiente para sensibilizar o RÉU, que manteve o 

seu lamentável comportamento de indiferença em relação ao estado gravídico da 

AUTORA. 

 

É relevantíssimo destacar que, após ter terminado, em 19 de maio 

de 2013, um relacionamento de 07 anos, a AUTORA só se relacionou com o 

RÉU, de sorte a não existir a mais remota dúvida a respeito da paternidade. Isso, 

Excelência, em cognição sumária (artigo 6º da Lei 11.804/2008), pode ser 

constatado pela conversa que as partes mantiveram pelo whatsapp durante o 

período do relacionamento.  
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Revelam os termos das conversas, ainda, que o período no qual 

as partes se relacionaram amorosamente é totalmente compatível com o período 

de gestação da AUTORA. 

 

Pois bem, Excelência. Como o RÉU se recusa a assumir os seus 

deveres legais, condicionando-os à realização do respectivo exame de paternidade, 

e, tendo em vista que o período gestacional da AUTORA não permite a realização 

daquele exame, cujos custos são elevados, não resta alternativa senão o 

ajuizamento da presente ação.   

 

A necessidade, evidentemente, é presumível, de modo a dispensar 

aprofundamento. Vem a AUTORA arcando, desde o início da gestação, sem 

nenhum auxílio do RÉU, com todas as despesas com alimentação (300,00), 

transporte para os exame e consultas (100,00), consulta médica (200,00) e plano de 

saúde (300,00).  

 

Ademais, como fora impedida de continuar a morar com os seus 

pais, está a AUTORA à procura de um apartamento para a sua moradia, daí 

porque as suas necessidades deverão abranger o aluguel e os gastos com a compra 

de móveis para o novo lar, especialmente a montagem do quatro do seu futuro 

filho.   

 

Nesse sentido, está a AUTORA na iminência de celebrar 

contrato de locação, cujos dispêndios, entre aluguel (1.800,00) e condomínio 

(400,00), orbitarão, sem contar as despesa com água, luz e demais encargos, em 

torno de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)1-2. Reafirme-se, por necessário, 

que a necessidade de morar sozinha e alugar um imóvel derivou, exclusivamente, 

da gravidez da AUTORA.   

                                                           
1 http://www.zap.com.br/imoveis/oferta/Apartamento-Padrao-1-quartos-aluguel-SAO-PAULO-
PARAISO-RUA-MANOEL-DA-NOBREGA/ID-6117296  
2 http://www.zap.com.br/imoveis/oferta/Apartamento-Padrao-1-quartos-aluguel-SAO-PAULO-
PARAISO-RUA-ABILIO-SOARES/ID-6117566  

http://www.zap.com.br/imoveis/oferta/Apartamento-Padrao-1-quartos-aluguel-SAO-PAULO-PARAISO-RUA-MANOEL-DA-NOBREGA/ID-6117296
http://www.zap.com.br/imoveis/oferta/Apartamento-Padrao-1-quartos-aluguel-SAO-PAULO-PARAISO-RUA-MANOEL-DA-NOBREGA/ID-6117296
http://www.zap.com.br/imoveis/oferta/Apartamento-Padrao-1-quartos-aluguel-SAO-PAULO-PARAISO-RUA-ABILIO-SOARES/ID-6117566
http://www.zap.com.br/imoveis/oferta/Apartamento-Padrao-1-quartos-aluguel-SAO-PAULO-PARAISO-RUA-ABILIO-SOARES/ID-6117566
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Resumidamente, Excelências e Douto Membro do Ministério 

Público, os gastos da AUTORA, por mês, serão de, aproximadamente, R$ 

3.100,00. 

 

Com relação ao requisito da possibilidade, a AUTORA possui 

renda mensal de menos de R$ 1.000,00. O RÉU, por sua vez, é um empresário, 

sócio da ALVES & FERREIRA FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA., com capital social de R$ 290.000,00, detendo uma das franquias mais 

rentáveis do país3, a do SUBWAY, situada na Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 

1727, de modo a ostentar plenas condições financeiras. 

 

Conforme relevado pelas revistas especializadas do mercado, a 

média de faturamento das franquias da rede SUBWAY atinge, aproximadamente, 

R$ 70.000,00 por mês4.  Nas conversas mantidas com a AUTORA, cujos textos 

foram transcritos acima, expressou o RÉU que compraria um AUDI, expondo a 

sua possibilidade financeira. 

 

Logo, totalmente compatível, proporcional e razoável o 

arbitramento dos alimentos gravídicos em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), nos precisos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 11.804/2008. 

 

Quanto aos alimentos gravídicos, em cujo âmbito prevalece a 

cognição sumária, construída com base em prova indiciária, vale transcrever a 

lúcida advertência do Desembargador Ênio Santarelli ZULIANI: 

 

"É preferível correr o risco de responsabilizar o sujeito que 

prova, no futuro, não ser o pai (ainda que com sacrifício de 

valores diante da irrepetibilidade), a manter o nascituro 

                                                           
3 http://exame.abril.com.br/pme/noticias/as-20-redes-de-franquia-que-mais-faturam-no-brasil#11  
4 http://franquia-barata.com/franquia-subway-preco  

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/as-20-redes-de-franquia-que-mais-faturam-no-brasil#11
http://franquia-barata.com/franquia-subway-preco
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desprotegido por falhas probatórias verificadas na instrução do 

pedido"5  

  

Assim sendo, em face do exposto, postula a AUTORA sejam 

liminarmente fixados os alimentos gravídicos em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), com a citação do RÉU para, no prazo legal, responder aos 

termos da presente ação, e, ao final, a procedência do pedido, a fim de confirmar a 

liminar deferida e condenar o RÉU a pagar a importância equivalente a R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  

 

Requer-se a concessão dos benefícios da gratuidade à AUTORA. 

 

Requer-se demonstrar o alegado por todos os meios de prova 

moralmente legítimos. 

 

Dá-se à causa do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

São Paulo, 08 de julho de 2014. 

 

 

RICARDO AMIN ABRAHÃO NACLE 

OAB/SP 173.066 

                                                           
5 "Alimentos", in Revista Acadêmica - Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3a Região, n. 1, p. 38. 


