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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os aspectos materiais e processuais da 
nova lei denominada “Lei dos Alimentos Gravídicos” que possibilita a gestante pleitear, 
em nome do nascituro, alimentos para prover sua gestação. Para tanto, abordar-se-á o 
conceito de nascituro, fazendo referência as correntes que tratam do início da vida - 
natalista, concepcionista e da personalidade condicionada. Após, tratar-se-á do termo 
alimentos, conceituando-o, mostrando os diplomas legais em que o mesmo se encontra 
disciplinado, e, ainda, mostrando suas características, para posteriormente tratar dos 
alimentos gravídicos propriamente dito. Verificar-se-á também que tais alimentos 
decorrem do princípio da paternidade responsável, previsto no Art. 226, parágrafo 7 da 
Constituição Federal, que determina que o planejamento familiar decorre da paternidade 
responsável e da dignidade da pessoa humana. No que tange aos aspectos processuais, 
em um terceiro momento, será verificado qual deve ser o termo inicial para o 
pagamento destes alimentos, as provas que devem ser consideradas para que o juiz 
possa conceder a liminar e qual o procedimento a ser seguido por tais ações. Tal 
pesquisa foi elaborada com base em material bibliográfico, análise da legislação e 
principalmente pela busca de julgados nos tribunais pátrios analisando qual tem sido o 
entendimento dos mesmos quando da interposição de ação de alimentos gravídicos.  

PALAVRAS-CHAVES: NASCITURO; ALIMENTOS GRAVÍDICOS; ASPECTOS 
PROCESSUAIS; 

ABSTRACT 

This research has the aim to analyze the material and processual aspects of the latest law 
called “Pregnancy Rights to Supplement” which gives the rights to the pregnant mother 
to ask, in the name of her baby, ‘food’ to support her pregnancy. This way, the research 
will check the condition of the baby and its rights regarding the doctrines about the 
beginning of life. Later, the term ‘pregnancy rights to food’ will be named, showing the 
places in Brazilian law where it is disciplined it will show its characteris¬tics, so that 
later analyze the theme specifically. It will also show that the theme is a consequence of 
responsible fatheship insculped in Brazilian Constitution (art. 226, 7th paragraph), as a 

                                                 
* Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – 
SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. 
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result of the human dignity. Concerning the processual aspects, in a third moment it will 
check when is the beginning to the payment of this rights, the proofs needed in the 
process to be analyzed by the judge and the procedure to be followeb by these actions. 
This research came true by the bibliographic material, analyzes of the law and mainly 
by the search of judgments in Brazilian courts.  

KEYWORDS: BABY; PREGNANCY RIGHTS TO SUPPLEMENT; PROCESSUAL 
ASPECTS;  

 

 

INTRODUÇÃO 

O direito de família tem passado por diversas inovações visto que sofre grande 
influência da evolução das relações humanas. Enquanto o Código Civil de 1916 trazia 
em seu bojo muitos dispositivos discriminatórios e despidos de proteção às diferentes 
espécies de famílias, a Constituição Federal de 1988 rompe com essas regras a fim de se 
proteger as famílias de maneira ampla e vedando todo sentido discriminatório que 
pudesse haver. 

  

Como consequência, muitos artigos do antigo código deixaram de ser aplicados, uma 
vez que não mais estavam de acordo com a nova Constituição. Por isso (e outros 
motivos), foi necessária a elaboração de um novo Código Civil (2002), que protegesse 
todas as entidades familiares, mesmo porque, havia várias leis que regiam o direito de 
família, criando assim a necessidade desta codificação mais recente. 

  

Com o advento do atual código, muitas das normas de direito de família têm conteúdo 
aberto, cabendo ao intérprete fazer a sua exegese, adequando-a ao caso em concreto. 

  

A Constituição Federal consagra o princípio da dignidade da pessoa humana como um 
dos valores máximos do atual ordenamento e, como desdobramento desta proteção, é 
que se prevê, em seu Art. 226, parágrafo 7º, que a família é base de toda a sociedade, 
merecendo proteção do Estado, tendo por princípio a paternidade responsável, como 
sendo livre a decisão do casal em ter filhos. Todavia, essa liberdade deve também ser 
analisada não só na esfera do casal, mas também no plano individual, visto que toda 
família será protegida pelo Estado, ainda que monoparental. 

  

Pelo princípio da paternidade responsável, as pessoas devem ter maior consciência e 
responsabilidade pela prática de seus atos, refletindo melhor antes de se ter um filho 
sem as condições necessárias para arcar com seu sustento. 
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Sob essa ótica é que se pretende abordar o tema alimentos gravídicos, analisando não 
somente seus aspectos materiais como também processuais e principalmente qual tem 
sido o posicionamento dos Tribunais brasileiros com o advento desta lei. 

  

  

1 INÍCIO DA PERSONALIDADE E PROTEÇÃO AO NASCITURO   

  

Cumpre destacar a importância do início da personalidade. Muito embora a doutrina 
reconhecesse o direito aos alimentos do nascituro, o problema se relacionava ao marco 
inicial da personalidade. Por isso decorrem as três correntes que tratam do início da 
personalidade: 

  

a) teoria natalista, que atribui o início da personalidade ao nascimento com vida, 
prevista na primeira parte do art. 2º, CC/2002; b) teoria concepcionista, pela qual a 
personalidade começa da concepção e não do nascimento com vida; e c) teoria 
concepcionista condicionada ou da personalidade condicional, que reconhece a 
personalidade desde a concepção se a criança nascer com vida.[1] 

  

Segundo a teoria natalista, o nascituro só adquire personalidade jurídica após o 
nascimento com vida, enquanto que pela segunda teoria, a vida se inicia desde a 
concepção no útero materno.[2] 

  

Para a teoria natalista, é impossível se reconhecer direitos da personalidade ao nascituro, 
ignorando a segunda parte do Art. 2º do Código Civil. Seguem essa teoria: Silvio 
Rodrigues e Venosa. 

  

Os seguidores da teoria concepcionista (Pablo Stolze juntamente com outros autores 
modernos) acreditam que os direitos da personalidade são adquiridos desde a concepção 
que se dá pela nidação. Logo, o nascituro tem direito a personalidade. Embora 
reconheça esse direito desde a concepção, condiciona os direitos patrimoniais ao 
nascimento com vida (nascendo com vida, tal direito retroage desde a concepção). 
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Os adeptos da teoria da personalidade condicional entendem que o nascituro possui 
direitos sob condição suspensiva. Seguem essa corrente: Arnoldo Wald, Miguel Maria 
de Serpa Lopes e Oertmann.[3] Na esteira do pensamento exposto: 

  

A teoria concepcionista, por sua vez, influenciada pelo Direito francês, contou com 
diversos adeptos. Segundo essa vertente de pensamento, o nascituro adquiriria 
personalidade jurídica desde a concepção, sendo, assim, considerado pessoa. É a 
posição de Teixeira de Freitas, seguido por Beviláqua, Limongi França e Francisco 
Amaral Santos.[4] 

  

Os autores em análise, seguindo pensamento de Silmara Chinelato e Almeida, afirmam 
que Teixeira de Freitas adotou a teoria concepcionista - e não a personalidade 
condicional, uma vez que no esboço, no Art. 221, descrevia que 'desde a concepção no 
ventre materno a existência visível das pessoas, e, antes de seu nascimento, elas podem 
adquirir direitos, como se já estivessem nascidas.'[5] 

  

Esta terceira teoria (da personalidade condicional) é a majoritária entre os clássicos do 
Direito Civil (Washington de Barros Monteiro e Orlando Gomes). 

  

A diferença entre a segunda e a terceira teoria é exclusivamente de qualificação jurídica. 
Enquanto para a segunda corrente se já se tem Direitos da Personalidade, já se tem 
também personalidade (mesmo que os direitos patrimoniais estejam condicionados); 
para a terceira, mesmo já dispondo de direitos da personalidade desde a concepção, 
como os direitos patrimoniais, a personalidade está condicionada.[6] 

  

Consoante se infere do exposto por Venosa, "a ciência ainda deve dar passos no sentido 
de fornecer ao jurista a exata concepção da dimensão do embrião como titular de alguns 
direitos."[7] 

  

Precisava-se então sintonizar, como asseverado por Barbosa Moreira, parte da doutrina 
de alguns ordenamentos jurídicos que negava categoricamente a personalidade do 
nondum natus com a que lhe reconhecia sua personalidade "a ente que ainda não tem 
existência separada, autônoma, e pode nunca vir a tê-la, ou não apto a mantê-la, ainda 
que por brevíssimo tempo."[8] 
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Tendo em vista que a parte final do art. 2º do Código Civil põe a salvo o direito do 
nascituro, "negá-lo é fazer tábua rasa de disposição cristalina. As construções têm de 
partir desse ponto firme; se não partem dele, são construções erguidas sobre areia."[9] 

  

Quer seja uma ou outra a posição adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, é mister 
se reconhecer que o nascituro possui direitos e é inegável que um deles é o direito aos 
alimentos como forma de proteção ao principal deles, qual seja, o direito à vida, de 
forma que, em novembro de 2008, surgiu a Lei n. 11.804 que regulamentou em seu Art. 
1o  o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido.[10] 

  

Na verdade esse Art. 1º já está marcado por um equívoco. A bem da verdade, o portador 
do direito aos alimentos não é a mulher gestante, mas sim o próprio nascituro quem, 
inclusive deve figurar no polo ativo da ação, tanto que, conforme se verifica do Art. 6º, 
se estes alimentos não forem contestados eles serão convertidos em pensão em favor do 
menor (e não da gestante!). Por isso afirmar-se que o direito pertence ao próprio 
nascituro. 

  

2 EVOLUÇÃO DO DIREITO AOS ALIMENTOS ATÉ O ADVENTO DOS 
ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

Antes de se definir o sentido dos alimentos gravídicos, cumpre definir alimentos na 
acepção jurídica do termo. Assim: 

Alimentos, no conceito de Direito de Família, é a prestação fornecida a uma pessoa, em 
dinheiro ou em espécie, para que possa atender às necessidades de sobrevivência, 
tratando-se não só de sustento, como também de vestuário, habitação, assistência 
médica em caso de doença, enfim, de todo o necessário para atender à necessidade de 
uma pessoa que não pode prover à sua subsistência, alcançando, inclusive, despesas de 
sepultamento do alimentando, custeadas pelo alimentante (Art. 872, CC).[11] 

  

O direito aos alimentos no ordenamento jurídico pátrio está disciplinado no Código 
Civil (Arts. 1694 e ss.) Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/1968), Constituição Federal, 
ECA, Estatuto do Idoso, Código de Processo Civil, Lei de União Estável e Súmulas, 
dentre outros. Recentemente, a alteração foi a edição da Lei dos Alimentos Gravídicos 
(Lei n. 11.804/2008 - objeto de análise no presente artigo) e ainda a lei que trata sobre a 
presunção de paternidade no caso de recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de 
código genético - DNA (Lei 12.004/2009). 

  

Assevera Carlos Roberto Gonçalves que a expressão alimentos tem, "no campo do 
direito, uma acepção técnica de larga abrangência compreendendo não só o 
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indispensável ao sustento, como também o necessário à manutenção da condição social 
e moral do alimentando."[12] 

  

O dever alimentar se funda na solidariedade humana e econômica que deve existir entre 
os familiares, fazendo com que, o Estado, tenha interesse direto no cumprimento das 
normas de obrigações alimentícias, uma vez que, sua inobservância impõe a ele o dever 
de cuidado sobre esses desamparados. Ademais, o direito aos alimentos possui natureza 
jurídica mista, com conteúdo patrimonial e de finalidade pessoal. [13] Segundo Maria 
Berenice Dias: 

  

A natureza jurídica dos alimentos está ligada à origem da obrigação. O dever dos pais 
de sustentar os filhos deriva do poder familiar. A Constituição (CF 229) reconhece a 
obrigação dos pais de ajudar, criar e educar os filhos menores. (...) É obrigação 
alimentar que repousa na solidariedade familiar entre os parentes em linha reta, e que se 
estende infinitamente.[14] 

            

Os alimentos são divididos doutrinariamente em naturais ou necessários - os 
estritamente necessários para a sobrevivência - e os civis ou côngruos - como os que 
incluem para satisfazer todas as necessidades básicas do alimentando.[15] Nesta linha 
de raciocínio: 

  

Os alimentos podem ser classificados como naturais e civis. Os naturais são os 
indispensáveis para a subsistência, tais como alimentação, vestuário, saúde etc. 
Enquanto que, os alimentos civis são os destinados a manter o padrão de vida do 
alimentando, mantendo seu status social.[16] 

  

Assim, a depender da causa ensejadora destes alimentos, eles serão considerados como 
naturais ou como civis. Levando-se em conta a causa jurídica, eles ainda se classificam 
em legítimos (objeto de estudo no Direito de Família), voluntários (assumidos por quem 
não tem o dever legal de prestá-los) e indenizatórios (advindos da prática de ato ilícito). 

  

No que tange a finalidade, eles ainda podem ser definitivos (fixados em sentença), 
provisórios (para viger durante o curso da própria ação alimentícia) e provisionais (que 
são os arbitrados de forma cautelar, nos termos do Art. 852 e seguintes do CPC). 
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Atribui-se aos alimentos as seguintes características: personalíssimos, reciprocidade, 
solidariedade, inalienabilidade, irrepetibilidade, alternatividade, transmissibilidade, 
irrenunciabilidade. 

  

Personalíssimo no sentido de que eles devem prover as necessidades de quem os 
postulou, não podendo assim, sequer ser penhorados ou objeto de cessão ou 
compensação de dívidas; recíprocos pois, conforme estabelecem os Arts. 1694 e 1696 
do CC eles são devidos entre os parentes e companheiros, devendo, por óbvio, ser 
respeitado o binômio da necessidade de quem os pleiteia x possibilidade de quem os 
paga; quanto a solidariedade, muito embora haja uma discussão doutrinária[17], após o 
advento do Estatuto do Idoso que trouxe de forma expressa que os alimentos são 
solidários, parte da doutrina entende que tal ponto se pacificou;[18] a inalienabilidade é 
no sentido de que os mesmos não podem ser objeto de transação (salvo as prestações 
pretéritas); irrepetibilidade tendo em vista que o valor pago a título de alimentos, 
mesmo que indevidos, não precisam ser devolvidos; alternatividade porque a regra é a 
de que os alimentos são pagos preferencialmente em dinheiro, ou se não puder, podem 
ser pagos in natura, tais como sustento ou hospedagem; transmissibilidade aos 
herdeiros do devedor de alimentos caso este venha a óbito; irrenunciabilide - pode o 
alimentando  deixar de exercer seu direito a alimentos, ou seja, dispensá-los, mas não 
pode renunciá-lo de forma expressa (muito embora nas ações de separação e divórcio tal 
ato seja admitido).[19] 

Todavia, foi com o advento da Lei 11.804 de 2008, que se trouxe a possibilidade de a 
gestante pleitear, em nome do nascituro, os alimentos de que precisa para poder prover 
sua gravidez de forma digna. Assim, o Art. 2o  da referida lei define quais alimentos 
estão tutelados por ela, ou seja, o que corresponderiam aos alimentos gravídicos: 

(...) os valores suficientes para cobrir as 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 do 
médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Parágrafo único.  Os alimentos 
de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo 
futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher 
grávida, na proporção dos recursos de ambos. [20] 

  

Desta feita, esta lei veio para que as pessoas possam ter uma maior responsabilidade 
pelos seus atos, sob pena de, em cognição sumária, o juiz deferir o pedido aos alimentos 
aqui tratados. 

  

Não pode a mulher grávida ser obrigada a arcar com todos os custos de uma gravidez se 
o ser concebido tem um pai que participou na efetivamente na concepção. Tal 
responsabilidade deve ser dividida e arcada por ambas as partes que se envolveram e 
originaram uma nova vida ainda não nascida. 
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Ademais, tal dever decorre da proteção dada a família na Constituição Federal, em 
especial no Art. 226, parágrafo 7º que: "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 (...)."[21] 

  

Corroborando com este entendimento, foi aprovada a Lei 12.004/2009 que trata da 
presunção da paternidade ao pai que se recusa a realização do exame de DNA. 

  

Com isso, percebe-se o avanço na legislação civilista a fim de proteger algo que carecia 
de tutela para que se pudesse ser efetivamente cobrado. Muito embora esse avanço seja 
fruto de entendimento jurisprudencial, é inegável sua importância para que se possa 
realmente quebrar a barreira de óbices que firam esse direito fundamental. 

  

3 ASPECTOS PROCESSUAIS - DO TERMO INICIAL, PROVA e 
PROCEDIMENTO 

             

  

Outro problema a ser enfrentado é a questão do termo inicial do pagamento dos 
alimentos gravídicos. Regra geral, os alimentos são devidos desde a citação do réu. 
Ocorre que, face à urgência e a especialidade do caso, não se pode receber tal 
entendimento, pois, se assim o fosse, o nascituro sairia desta condição para ser ente 
nascido e a citação ainda não ter ocorrido, haja vista as artimanhas e dificuldades do ato 
citatório. 

         

Por este motivo é que o art. 9º da lei foi vetado. Este artigo previa que o termo inicial do 
pagamento dos alimentos seria a citação, ocorre que, segundo as próprias razões do 
veto, tornaria o dispositivo sem efetividade.[22] 

         

A doutrina tem se inclinado no sentido de que o termo inicial nesta ação é a concepção 
do nascituro: "Destarte, adotada pela nova lei a teoria da concepção (art. 2º), pensamos 
que a partir desta é que podem ser exigidos os alimentos."[23] No mesmo sentido: 
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Ora, se o artigo foi vetado, era intenção do legislador que a sua regra não fosse 
aplicável. Assim, ao nosso pensar, resta concluir que os alimentos, aqui, serão devidos 
desde a concepção do nascituro, em que pese a excepcionalidade que isso causará nas 
regras da retroatividade ex tunc até a data da citação dos pedidos condenatórios.[24] 

  

Neste sentido o Tribunal de Santa Catarina assim também o decidiu: 

  

Cumpre esclarecer que entendo que o termo inicial da verba alimentar deve dar-se a 
partir da concepção (in Ap. Civ. n. 2007.035304-3, 4ª Cam. Dir. Civ., de minha lavra, j. 
em 31/07/2008), conforme Projeto de Lei n. 7376/06 (falta apenas sanção), que institui 
os alimentos gravídicos. Agravo de Instrumento n. 2007.035304-3, de Criciúma.[25] 

  

A razão da lei se perderia caso os alimentos fossem devidos somente após a citação. 
Não é surpresa para ninguém que nas ações de alimentos o ato citatório é algo de grande 
dificuldade, visto que aquele que tem o dever de prestar alimentos se esconde, evitando 
e impedindo o ato citatório. Então, aplausos merecem tanto a doutrina quanto alguns 
tribunais, que reconhecem que o dever alimentar deve se dar desde o ato da concepção. 
Todavia, tal entendimento, embora seja o mais correto, pode esbarrar no problema da 
data da ocorrência da concepção. Precisa-se então verificar como tal dispositivo será 
acolhido e trabalhado pelos operadores do Direito. Possivelmente deva se firmar o 
entendimento de que os alimentos sejam devidos desde a propositura da ação ou desde o 
despacho inicial. 

  

No que tange ao ônus da prova, o Art. 6o afirma que "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."[26]  

  

A lei menciona indícios de prova, mas o que seriam estes e a quem caberia tal ônus. 
Conforme pesquisa feita em alguns dos Tribunais pátrios, o entendimento é de que cabe 
a mulher demonstrar na petição inicial, quer por meio de fotos, e-mails, contrato de 
locação, conta de luz, mensagens, enfim, deve a gestante demonstrar nos autos o 
envolvimento com o réu para que o juiz possa, initio litis fixar os alimentos, sob pena de 
indeferimento da inicial. Neste sentido: 

  

Alimentos gravídicos - Lei n.° 11.804/08 - Pedido de Liminar - Indeferimento - 
Inconformismo - Ausência de indícios suficientes da paternidade - Possibilidade de 
reapreciação após a formação do contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido 
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(Agravo de Instrumento n. 633.573-4/0-00 voto n. 5578 , Tribunal de Justiça de São 
Paulo, comarca de Agudos.[27] 

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. 
POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. LEI Nº 11.848/08. Considerando a 
existência de indícios da paternidade do demandado, cabível a fixação de alimentos 
gravídicos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70028667988, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis 
Faccenda, Julgado em 06/03/2009).[28] 

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMILIA. PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE 
DO RECURSO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 
PROFERIDA EM AUDIÊNCIA, MORMENTE QUANDO PRESENTES A 
POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE lesão grave e de difícil reparação. ARTS. 
522 E 527, ii, DO CPC. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. INDÍCIOS DE 
PATERNIDADE INSUFICIENTES. ART. 6º DA LEI 11.804/08. AGRAVO 
PROVIDO. Agravo de Instrumento n. 70028848547, Sétima Câmara Cível, TJ do 
RS.[29] 

  

Aplica-se, então, o disposto no art. 333, I do CPC, de que o ônus da prova incumbe ao 
autor quanto a fato constitutivo de seu direito. Mesmo porque, para o réu, fazer prova 
negativa seria algo praticamente impossível, visto que não possui o exame pericial 
como meio probatório.[30] 

  

Após ser citado, determina a lei que réu deve apresentar resposta em 5 dias. A lei não 
traz em seu bojo quais as matérias fáticas a serem alegadas pelo réu (mesmo porque tal 
não é razão de sua existência). Todavia, no vetado art. 8º, previa-se a possibilidade de, 
uma vez que o réu se opusesse à paternidade, seria necessária a realização de exame 
pericial. Ocorre que, tal dispositivo estaria impedindo e condicionando o direito 
constitucional de ação a existência do direito material com a devida procedência do 
pedido. Há muito se sabe que direito processual e material são coisas distintas e 
independentes, servindo o direito processual de instrumento para realização do direito 
material. 

  

As linhas evolutivas do processo são demarcadas por três fases. A primeira delas, o 
direito material era uma extensão do direito processual e com este se confundia, era o 
período do sincretismo processual. Em um segundo momento, o direito processual 
ganha corpo (fase autonomista), e é visto como uma ciência processual. Na fase atual, a 
instrumentalista, apontam-se quais as falhas existentes neste processo a fim de que esta 
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ciência possa crescer e melhorar a fim de que possa ser um instrumento realmente 
efetivo.[31] 

  

Seria um retrocesso se o disposto no art. 8º da lei fosse recepcionado, motivo pelo qual 
não se teve outro caminho se não vetá-lo. [32] 

  

O réu sendo então citado, deve, com urgência apresentar sua defesa, visto que seu prazo 
é diferenciado (cinco dias, como já mencionado). Segundo o Código de Processo Civil, 
pode réu, em sua defesa, alegar eventual preliminar (Art. 301), tal como ilegitimidade 
passiva ou atacar diretamente o mérito, produzindo provas impeditivas, modificativas 
ou extintivas do direito do autor (Art. 333). O que se tem verificado da análise dos casos 
práticos é que a defesa utilizada pelos demandados é a falta de indícios de prova da 
paternidade e, por ser o assunto ainda 'novo', as decisões têm sido um pouco tímidas 
para a concessão. Neste sentido: 

  

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS 
GRAVÍDICOS. LEI Nº 11.848/08. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PATERNIDADE. 
O deferimento de alimentos gravídicos à gestante pressupõe a demonstração de 
fundados indícios da paternidade atribuída ao demandado, não bastando a mera 
imputação da paternidade. Exegese do art. 6º da Lei 11.848/08. Ônus da mulher diante 
da impossibilidade de se exigir prova negativa por parte do indigitado pai. Ausente 
comprovação mínima das alegações iniciais, resta inviabilizada, na fase, a concessão 
dos alimentos reclamados, sem prejuízo de decisão em contrário diante de provas nos 
autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70028646594, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz 
Planella Villarinho, Julgado em 15/04/2009).[33] 

  

No que tange ao valor dos alimentos, vigora aqui também o princípio do binômio 
necessidade x possibilidade.[34] Ou seja, o juiz ao fixar os alimentos gravídicos, deve 
se atentar para quais as necessidades da postulante, tendo por base o Art. 2º da lei que 
destaca a finalidade de tais alimentos e, aferindo também, quais os recursos auferidos 
pelo demandado para que ele possa pagar proporcionalmente a estes. Por isso que, tanto 
a petição inicial quanto a contestação, devem trazer em seu bojo toda a documentação 
que faça prova de tais requisitos. "Assim, a determinação do quantum sofre os efeitos 
das posições econômico-sociais dos envolvidos, variando o respectivo porte, em razão 
das diferenças naturais que existem na vida em sociedade."[35] Neste sentido: 

  

Para a fixação do quantum deste dever ou obrigação, o parágrafo 1º do art. 1694 dispõe: 
'Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 
recursos da pessoa obrigada.' Portanto, serão fixados com observância do binômio legal, 



10384 
 

que deve corresponder às necessidades de quem os pleiteia e as possibilidades daquele 
que está obrigado a prestá-los.[36] 

  

Finalmente, no que tange ao procedimento, verifica-se que os alimentos, após o 
nascimento com vida da criança, serão convertidos em pensão alimentícia em favor do 
menor até eventual ação de revisão (Art. 6º, parágrafo único). 

  

Uma das inovações da lei foi agilizar a vida da criança quanto a prestação desses 
alimentos. Nota-se que, antes do advento da mesma, fazia-se necessário a cumulação de 
ações de investigação de paternidade com alimentos para que se pudesse ter esse direito 
efetivamente prestado. Não é novidade que as ações de investigação de paternidade 
podem demorar muito tempo até que sejam julgadas, uma vez que as partes podem 
faltar no exame, se esquecer da data do mesmo e se ausentar ou mesmo se recusar a 
fazer o exame pericial - DNA. 

  

Embora já fosse sumulado, foi aprovada a Lei 12.004 de 2009 que dispõe: 

  

Art. 1o  Esta Lei estabelece a presunção de paternidade no caso de recusa do suposto pai 
em submeter-se ao exame de código genético - DNA. Art. 2º-A  Na ação de 
investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo único.  A recusa do réu em se 
submeter ao exame de código genético - DNA gerará a presunção da paternidade, a ser 
apreciada em conjunto com o contexto probatório. 

  

Pode-se perceber pelo disposto na nova lei que a tendência agora é a de que as pessoas 
tenham maior responsabilidade e comprometimento com as novas paternidades, visto 
que, não é mais admissível que os filhos fiquem sem saber a paternidade mediante 
recusa indevida do suposto pai. Este novo procedimento veio para trazer efetividade e 
celeridade nas ações de alimentos. 

  

O último ponto a ser analisado aqui é caso o 'suposto pai' tenha pago os alimentos e se 
verifique com o nascimento da criança que este não era o verdadeiro pai. A lei previa a 
possibilidade de se buscar na própria ação de alimentos o ressarcimento, via 
indenização por danos materiais e morais. 
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Aplausos merece o legislador quando vetou o art. 10 da referida lei que previa: "Em 
caso de resultado negativo do exame pericial de paternidade, o autor responderá, 
objetivamente, pelos danos materiais e morais causados ao réu. Parágrafo único.  A 
indenização será liquidada nos próprios autos."[37]  

  

Responsabilizar objetivamente o autor pela propositura da ação seria algo que a inibiria. 
Como se admitir isso em alimentos gravídicos que é algo especial se nas demais ações 
isso não existe? Logo, nas próprias razões do veto já se demonstra o inconformismo e a 
não prevalência deste comando.[38] 

  

Assim, se aquele quem pagou alimentos não for pai da criança ele deve buscar pelas 
vias ordinárias o prejuízo que teve com o pagamento dos alimentos indevidos e não na 
própria ação de alimentos como previa a lei. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Do que foi exposto, pode-se concluir que o nascituro tem direitos e, como exemplo seria 
a proteção dada pela Lei de Alimentos Gravídicos que possibilita à gestante pedir ao 
suposto pai, em nome do nascituro, alimentos para que possa ter uma gestação digna. 

  

Sem embargos da discussão doutrinária que existe entre as correntes adotadas pelo 
Código Civil para proteção do nascituro, quer seja uma ou outra, ele está protegido 
desde sua concepção por meio desta Lei para que possa ter direito a vida. 

  

Os alimentos estão disciplinados em diversos diplomas legais e possuem várias 
classificações, a depender do objeto analisado. Não obstante, verificou-se ele possui as 
seguintes características: reciprocidade, seu caráter personalíssimo, solidariedade, 
inalienabilidade, irrepetibilidade, alternatividade e irrenunciabilidade. 

  

Mas a grande inovação foi o advento da Lei 11.804/2008 que possibilitou a gestante a 
não mais suportar todo o encargo da gravidez de maneira isolada, mas dividindo as 
responsabilidades com o suposto pai de seu filho, desde que demonstrado em sua 
petição inicial, indícios de paternidade. Essa inovação deve ser analisada à luz do 
princípio da paternidade responsável, que dá liberdade às partes a decidirem o 
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planejamento familiar, lembrando que, tal liberdade deve ser bem utilizada. Caso isso 
não ocorra, as partes deverão ter responsabilidade com a futura criança desde a sua 
concepção, momento em que ainda se encontra no ventre de sua mãe. 

  

Desta forma, visando à proteção do nascituro, o início do dever alimentar é a concepção 
(e não a citação do suposto pai). O réu, quando citado, tem prazo de cinco dias para 
apresentar sua defesa, podendo ventilar tanto matérias processuais (Art. 301, CPC) ou 
atacar diretamente o mérito da ação. 

  

Ao fixar o valor, o juiz deve se atentar a necessidade de quem os pleiteia versus a 
possibilidade de quem os pagará. Outra novidade da lei é que ao final da gestação, tais 
alimentos serão convertidos em pensão alimentícia até que alguém pleiteie sua revisão. 

  

Finalmente, ressalta-se que, caso aquele quem pagou alimentos não seja o pai da 
criança, ele pode pelas vias ordinárias, buscar o ressarcimento de seu prejuízo tanto a 
título de danos materiais como danos morais, mas não na própria ação de alimentos 
como previa a lei. 
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