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RESUMO 

 
O presente trabalho possui como objetivo apresentar um estudo da Lei de Alimentos 
Gravídicos (Lei n˚ 11.804/2008), destacando seus pontos controvertidos e 
pontuando os direitos tutelados, observando-os sempre à luz dos direitos da 
personalidade. Trata-se de uma pesquisa eminentemente bibliográfica, baseada, 
principalmente no método teórico. Também foram utilizados os métodos histórico, 
hipotético-dedutivo e dialético para melhor análise dos dados coletados. Foram 
realizadas pesquisas acerca dos direitos do nascituro, desde os entendimentos dos 
primórdios do Direito Romano até o Direito brasileiro atual, das teorias 
concepcionista, natalista e condicional e de conceitos como nascituro, alimentos 
gravídicos e amplitude dos alimentos, com o objetivo de entender o motivo da 
criação da lei em comento e sua importância para melhor tutelar os direitos da 
personalidade. Com base nessas pesquisas, foram observadas lacunas na Lei de 
Alimentos Gravídicos. Por essa razão, foram estudadas possibilidades de aplicar 
supletivamente outros dispositivos legais, como a Lei de investigação de paternidade 
(Lei 8.560/1992) e o Código Civil brasileiro de 2002. Demonstrou-se, também, a 
esquiva do Estado em conceder os alimentos gravídicos, vez que criou a Lei em 
estudo, como acesso à Justiça para a gestante e, conseqüentemente uma forma de 
política pública. Por fim, com o estudo dos princípios basilares do Direito, 
principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, foram analisados os 
direitos de personalidade do nascituro em contrapartida com os direitos da 
personalidade do suposto pai, uma vez que na Lei de Alimentos Gravídicos, aqueles 
foram protegidos e os direitos deste, suprimidos. Concluiu-se, assim, que quando 
dois direitos de igual patamar estão em conflito, o que tiver maior relevância deve 
prevalecer; no caso em tela, o direito à vida do nascituro. Deste modo, para protegê-
lo, é essencial a concessão de alimentos ao ser ainda em formação, mesmo que, 
para isso, se tenha cercear outros direitos da personalidade, resguardados ao 
suposto pai. 
 
Palavras-chave: Alimentos Gravídicos. Direitos da Personalidade. Dignidade da 
pessoa humana.Responsabilidade Civil. 
 
 
 
 
  



 
ABSTRACT 

 
The present study aims at analyzing the Brazilian Law for Gravidic Food (Law n˚ 
11.804/2008), highlighting its controversial aspects and pointing out its protected 
rights, based on the personality rights. The kind of research carried out was mainly 
bibliographical research, supported by the theoretical method. The historical, 
hypothetical-deductive and dialectical methods were also used for analyzing the 
data. Studies concerning the fetus’s rights, since the first Roman Laws through the 
current Brazilian Laws, as well as on the conceptionist, natalist, and conditional 
theories, and also on concepts such as fetus, gravidic food and food amplitude were 
performed, in order to  be understood the reason why  the referred Law was created 
and its importance for protecting the personality law. Lighted by these studies, we 
could be notice some gaps in that law; because of this, possibilities for applying it 
together with other legal devices, such as the Paternity Investigation Law (Law 
8.560/1992) and the Brazilian Civil Code were raised. The State refusal to concede 
gravidic food was also noticed, once it created that Law, allowing the pregnant 
woman to recur to Justice, as a public policy. Finally, by studying the law 
fundamental principle, mainly the principle of human dignity, the fetus’s personality 
rights were analyzed, as in contrast to the supposed father’s, once in the Law for 
Gravidic Food the former ones are protected over the latter one, who had his rights 
suppressed. It could be concluded therefore, that when two rights on the same level 
are in conflict, the most relevant one should prevail. In the case studied, the most 
relevant is the fetus’s right to be born. In order to protect it, it is essential to provide it 
food, even though other personality rights are restricted, such as the supposed 
father’s. 
 
Key-words: Gravidic Food. Personality Rights.Human Dignity.Civil Liability. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 INTRODUÇÃO 

  

 

O presente trabalho possui como objetivo analisar, à luz dos direitos da 

personalidade do nascituro e da proteção da vida humana, a Lei Federal n˚ 

11.804/2008, ou seja, a Lei de Alimentos Gravídicos, que veio suprimir uma das 

lacunas do ordenamento jurídico brasileiro, percorrendo, para isso, a legislação 

brasileira correlata e a doutrina, a qual se mostra divergente, no que tange 

especialmente, aos requisitos para obtenção dessa proteção legal. 

O reconhecimento dos direitos da personalidade ao nascituro sempre foi 

objeto de discussão, pois o vigente Código Civil apenas o resguardou no art. 2˚, o 

qual, pelo fato de ter interpretação ambígua, cabia, assim, unicamente ao 

magistrado reconhecer ou não o direito à justa proteção. 

Mas, a dificuldade em reconhecer os direitos do nascituro se faz presente 

desde os primórdios do direito romano; na verdade, a resistência era ainda maior; 

não só os nascituros, considerados apenas como parte do corpo da mãe, mas 

também as crianças nascidas fora do casamento regular, que não possuíam 

qualquer direito, não eram reconhecidos, e não podiam pleitear alimentos, mesmo 

que representados. 

Com a evolução do Direito e, decorrente desta, o aperfeiçoamento dos 

estudos e pesquisas dos juristas e legisladores, passou-se a reconhecer, pouco a 

pouco, os direitos do nascituro, não importa se advindo, ou não, do casamento, 

tornou-se pacífico que é detentor dos direitos da personalidade. Entretanto, quanto 

ao início da proteção jurídica do nascituro, não obstante a criação da Lei de 

Alimentos Gravídicos, a discussão perdura, hodiernamente, não existindo 

entendimento pacífico sobre tão importante assunto. 

Por isso, toda explicação é necessária para se chegar ao núcleo da questão 

proposta neste trabalho, de analisar quais direitos da personalidade foram 

reconhecidos e tutelados pela Lei de Alimentos Gravídicos e quais foram deixados 

de lado, tendo em vista que a referida lei exige como requisito para se pleitear os 

alimentos a demonstração apenas dos indícios de paternidade e não sua 

comprovação. 



Para melhor compreensão do tema, a abordagem, que é feita pelo método 

hipotético dedutivo, partindo da referida legislação com olhos na doutrina e na 

jurisprudência, está aqui, dividida em três capítulos. 

Inicialmente, serão tecidas breves considerações acerca do início do 

reconhecimento da paternidade no direito romano e passa-se então para a avaliação 

dos direitos a personalidade do nascituro, onde serão citadas as teorias que 

divergem sobre seu início, abordando-se, logo em seguida, a definição jurídica de 

alimentos, bem como o conceito jurídico de nascituro. As características da 

obrigação alimentar serão apresentadas, também, com o propósito de demonstrar a 

necessidade de ser resguardado esse direito. 

Após o desenvolvimento histórico, até os dias atuais, correlaciona-se a 

criação da Lei de Alimentos Gravídicos com as políticas públicas, isto é, o Estado 

delega a terceiro algo que é de seu dever, permitindo o acesso à justiça da gestante, 

como proteção indireta ao nascituro. 

Por sua vez, no segundo capítulo, a Lei de Alimentos Gravídicos é 

pormenorizada, nos planos material e processual, com a citação de recentes 

decisões judiciais,objetivando demonstrar sua aplicabilidade e eficácia na 

atualidade. Ainda, nesse capítulo, serão correlacionadas a ação de alimentos 

gravídicos com a ação de alimentos, com previsão nas Leis 5.478/1968 e também 

em nosso Código Civil. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, serão abordadas as polêmicas advindas 

com a lei em estudo, principalmente, no que tange, aos requisitos exigidos, bem 

como, os princípios constitucionais violados em desfavor do suposto pai, que 

suportará a obrigação. Também, serão elencadas as possibilidades de aplicação 

suplementar de outros dispositivos legais ao suposto pai, a fim de que a genitora 

possa ser responsabilizada civilmente em caso de negatória de paternidade, sob a 

ótica da responsabilidade civil subjetiva, sendo utilizados, para tanto, os princípios 

da proporcionalidade, razoabilidade e prevalência do princípio da dignidade da 

pessoa humana, de maneira a sopesar os princípios e direitos violados, na lei em 

comento. 

 

 

 

 



2 BREVE ESCORÇO HISTÓRICO 

 

 

2.1 A ORIGEM DO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

 

 

Na legislação brasileira, foi a Constituição Federal de 1988 a primeira a 

assegurar a filiação, quando reconheceu no bojo de seu art. 2261, a família como 

base da sociedade e concedeu à criança muitos direitos, dentre eles, o mais 

importante, o direito à dignidade, de onde derivam todos os demais.2 

Pode-se considerar o reconhecimento da paternidade, instituto que tem sua 

origem no Direito Romano, como fonte originária do Direito Ocidental, como ponto 

de partida para que a criança tenha direito à base da família e, consequentemente, a 

dignidade. 

Os romanos defendiam a idéia de que um estranho, diga-se, aquele que não 

sabe sua origem, não poderia ser reconhecido. Entretanto, não era o único requisito 

que bastava, além da consanguinidade, em linha reta; o cerimonial religioso era 

primordial para que o filho pudesse ser reconhecido.3 

Na sua origem no Direito Romano traduz-se em um direito marcadamente 

preconceituoso, o filho que não adviesse da cerimônia religiosa do casamento, como 

por exemplo, os nascidos de outra mãe, não eram considerados como filhos; não 

portavam o nome da família, tampouco eram considerados herdeiros do pai. 

Também não eram considerados filhos legítimos os que nascessem durante o 

matrimônio, porém concebidos antes deste.4 Não só princípios legais eram 

quebrados, mas principalmente, os princípios humanitários, disseminados no seio da 

sociedade.5 

Muito antes, já se mencionava a figura do nascituro, como se pode observar, 

na Bíblia, o Salmo 139 escrito pelo Rei Davi, que destacava todo conhecimento de 

Deus acerca da formação do nascituro, desde a sua concepção. Se não veja-se: 

                                                 
1CF, Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  BRASIL. Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
2SILVA, Odacy de Brito. Filhos da Justiça. São José dos Campos, SP: Editora Observação Jurídica, 
2001. p. 37. 
3Idem, Ibidem,p. 38. 
4PUSSI, Willian Artur. Personalidade Jurídica do nascituro. Curitiba: Juruá, 2005. p. 58-59.  
5Silva, O. de B. Obra citada. 85 

 



 
[...] pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. 
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me 
formaste... Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui 
formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me 
viram a substância ainda informe.

6
 

 

Esta e outras passagens bíblicas comprovam o reconhecimento do nascituro 

como pessoa, desde os primórdios, um ser em formação dentro do ventre materno e 

que, portanto, merece toda proteção. 

O direito preconceituoso e autoritário durou, por muito tempo; somente no 

século XVII foi aceita pela sociedade a idéia de se provar a paternidade por diversos 

meios, um destes, o juramento da mãe durante a gravidez.  

Por outro lado, o reconhecimento à paternidade era destinado apenas para se 

conferir à mãe e ao filho o pagamento de pensão alimentícia, desconsiderando os 

demais direitos. Surgiu, assim, o instituto dos alimentos. 

Mais tarde, com a Lei de Brumário, ao filho ilegítimo foi reconhecido não só o 

direito às prestações alimentícias, mas, também, à sucessão, considerando-o 

igualmente, como herdeiro de parte do quinhão hereditário, juntamente com os filhos 

legítimos.7 

 A cada lei que surgia, mais um direito era concedido, até que restasse 

estabelecida a igualdade entre os filhos legítimos e ilegítimos. De acordo com o 

doutrinador Odacy de Brito Silva “[...] na realidade ninguém é filho sem pai, surgindo 

desta forma a certeza de traduzir-se à paternidade no vínculo absolutamente 

necessário para a evolução da própria humanidade”.8 

Hoje, tem-se um arcabouço vasto de leis que asseguram todos os direitos 

concedidos aos filhos legítimos, inclusive aos concebidos fora do casamento, tais 

como, a Lei Magna de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil 

de 2002, a Lei de Alimentos, a Lei de Investigação de Paternidade e, agora, 

também, a Lei de Alimentos Gravídicos. Todas são leis que demonstram, de forma 

contundente, a vontade do legislador em conferir proteção integral a todas as 

                                                 
6BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Trad. Ivo Storniolo; Euclides M. Balancin; José Luiz G. do Prado. 
42. imp. São Paulo: Paulus, 1990. 1631p. Edição Pastoral. 
7Idem, Ibidem, p. 40. 
8SILVA, Odacy de Brito. Filhos da Justiça. São José dos Campos, SP: Editora Observação Jurídica, 

2001. p. 42 



crianças; advindas do casamento religioso, ou não, de união estável, ou não, todas 

devem ser tratadas de forma igualitária pelo Estado.9 

Assevera, ainda, Odacy de Brito Silva, que:  

  

A certidão de nascimento contemplando a filiação da criança significa muito 
mais que um simples documento, para tornar-se à construção da vida, 
quando se conhece a própria origem, para se navegar no transatlântico dos 
valores éticos e morais.

10
 

  

Sendo assim, o reconhecimento da paternidade confere à criança uma gama 

de direitos, por exemplo: direito ao nome; direito ao sustento por intermédio dos 

alimentos; direito à herança; direito à relação de parentesco com a família paterna, 

entre outros. Como se pode observar, alguns decorrentes do direito da dignidade da 

pessoa humana e, outros, pertencentes ao rol dos direitos da personalidade.11 

Insta ressaltar ainda, que, apesar de ser reconhecida a paternidade da 

criança advinda de relação fora do casamento, o nascituro não era considerado 

como pessoa; era julgado, até então, como parte do corpo da mãe, pois não tinha 

autonomia, como se mãe e nascituro fossem um único corpo.12 Isso se devia, 

igualmente, ao fato de que, no direito romano, para adquirir personalidade, não 

bastava ser vivo, mas sim portador de um conjunto de fatores, sendo eles: 

nascimento com vida, forma humana e perfeita para continuar a viver, a chamada 

viabilidade fetal.13 Só mais tarde foi-lhe reconhecida a personalidade e, 

consequentemente, admitido como ser humano independente, dotado de vida 

própria. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9SILVA, Odacy de Brito. Filhos da Justiça. São José dos Campos, SP: Editora Observação Jurídica, 
2001. p.43. 
10Idem, Ibidem, p. 47. 
11Idem, Ibidem, p. 85. 
12CORDEIRO, Tatiana de Aquino Louzada. Dos direitos do nascituro à luz do princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana. Londrina, 2006. Trabalho de Conclusão de Curso 
em Direito da Universidade Estadual de Londrina. p. 25. 
13NORBIM, Luciano Dalvi. O direito do nascituro à personalidade civil. Brasília: Brasília jurídica, 

2006. p. 24-25. 



2.2 A CONCESSÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE AO NASCITURO 

 

 

Os direitos da personalidade são aqueles que transcendem a positivação; vão 

muito além, não podem estar condicionados a uma norma ou a um critério formal, já 

que são direitos inerentes à condição humana e, assim, não podem ser limitados.14 

É indiscutível o fato de que a evolução da sociedade é mais rápida do que a 

lei e, assim, a sociedade reclama novas formas de proteção pela legislação, 

principalmente, no que tange, ao direito à vida, cláusula pétrea, no qual está previsto 

que personalidade só cessará com a morte da pessoa natural.15 

Após longos períodos de convivência da sociedade com um direito 

preconceituoso, hoje, o Direito aprimorou-se e tornou-se pacífico que os direitos da 

personalidade não são inerentes somente às crianças frutos da união ou não, mas, 

também, se estendem aos nascituros, seres concebidos, porém ainda não nascidos.    

 

 

2.2.1 Primeiras formas de proteção 

 

 

Os primeiros indícios de preocupação com os nascituros se deram na 

doutrina, as que, mesmo antes do surgimento do Código Civil de 2002, já 

pontuavam que gastos e cuidados especiais eram necessários, antes mesmo do 

nascimento, para que garantissem o nascimento com vida e, após, vida com 

dignidade.16 

Assim sendo, a Lei Magna protege o ser humano, desde o seu início, quando 

adota em seu bojo, o princípio da dignidade da pessoa humana como garantia 

fundamental. A principal forma de protegê-lo é formular com a legislação civil e leis 

esparsas, artigos referentes à personalidade, preservando, desta forma, a vida e, 

conseqüentemente, o princípio da dignidade da pessoa humana, corolário dos 

direitos fundamentais. 

                                                 
14NORBIM, Luciano Dalvi. O direito do nascituro à personalidade civil. Brasília: Brasília jurídica, 
2006. p. 23. 
15Idem, Ibidem, p. 23. 
16FREITAS, Douglas Phillips. Alimentos Gravídicos. Florianópolis: Voxlegem, 2009. p. 52. 



A preocupação do legislador, em que os seres humanos vivessem com 

dignidade, foi que o levou a dar maior respaldo para os direitos do nascituro17, tendo 

em vista que é dele que se iniciam todas as perspectivas e direitos, os quais se 

desenvolverão gradativamente. Ao deixar de garantir-lhe os direitos da 

personalidade desde a concepção, pode-se estar retirando o direito de viver com 

dignidade no futuro. 

O doutrinador Luciano Davi Norbim corrobora com o entendimento exposto, 

ao mencionar, que: 

 

[...] é importante entendermos que o desenvolvimento do ser humano em 
qualquer dos estágios, seja zigoto, mórula, blástula, pré-embrião ou feto, 
representa apenas uma continuação do mesmo ser que ainda desenvolverá 
em criança, adolescente e adulto.

18
 

 

No mesmo sentido se manifesta o doutrinador Rolf Madaleno: 

 

[...] o nascituro é destinatário dos direitos da personalidade, como o direito à 
paternidade, direito à identidade, direito à indenização por morte do pai que 
não conheceu, direito ao alimento para uma adequada assistência pré-natal, 
direito à imagem, direito à honra, detendo capacidade de direito, mas não 
de exercício de direito, cujos interesses do nascituro serão representados 
pelos pais ou por um curador.

19
 

 

Ao observar a origem remota no direito romano, tem-se que não só as 

crianças tinham seus direitos limitados, como, similarmente, os nascituros, conforme 

já mencionado, eram vistos como simples parte do corpo da mãe; longe de serem 

sujeitos de direito, possuíam apenas direitos resguardados, sob a condição 

suspensiva de nascerem com vida e, ainda, terem a forma humanamente perfeita, 

sem portar qualquer anomalia20. Prova disso, é o conteúdo da Lei das XII Tábuas, 

elaborada 450 anos antes de Cristo, que, em seu bojo, não discriminava o aborto, 

pelo fato de o nascituro não ser considerado ser autônomo. Como se não bastasse, 

a Lei das XII Tábuas permitia, do mesmo modo, a morte dos filhos recém-nascidos, 

                                                 
17CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Os Alimentos Gravídicos no Teatro da Vida. Revista brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre, v.17, p.75-76, ago/set.2007, ISSN 1982-2219.    
18NORBIM, Luciano Dalvi. O direito do nascituro à personalidade civil. Brasília: Brasília jurídica, 
2006. p. 59. 
19MADALENO, Rolf. Da Posse em Nome do Nascituro. Revista brasileira de Direito das Famílias e 
Sucessões. Porto Alegre, v.17, p.6, ago/set.2007, ISSN 1982-2219.    
20SANTOS, Maria Alice de Souza. Da titularidade dos alimentos gravídicos: uma (re) visão das 
teorias do início da personalidade. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 30, 
mar. 2010. Seção Artigos. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=599>. Acesso 
em: 06 mar. 2011. 



considerados como simples posse do pai, conforme se pode observar na tábua IV21, 

do referido documento.22 

Tendo em vista as diversas relações jurídicas envolvendo o nascituro, a 

doutrina formulou diversas teorias com o intuito de explicar a sua condição jurídica, 

partindo da premissa da definição concreta acerca do início de sua personalidade.  

 

 

2.2.2 As divergências acerca do início da personalidade jurídica do nascituro 

 

  

Dentre as teorias acerca do início da personalidade, duas se destacam: a 

teoria concepcionista e a teoria natalista. A teoria concepcionista parte da premissa 

de que a vida se inicia na concepção, a qual se traduz na fecundação do óvulo pelo 

espermatozóide, cuja gestação tornou-se viável com a nidação. Pode-se citar como 

defensores dessa teoria: Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida, Guaraci de 

Campos Vianna, Teixeira de Freitas e Rubens Limongi França. 

Maria Helena Diniz, igualmente adepta desta teoria, vai mais além e divide a 

personalidade jurídica do nascituro entre formal e material, sendo esta referente aos 

direitos patrimoniais que só se consolidarão com o nascimento com vida e aquela 

atinente aos direitos personalíssimos, tais como o direito à vida, à integridade física, 

à tutela, à representação, a alimentos, entre outros.23 

Por outro lado, os defensores da teoria natalista argumentam, que: o início da 

personalidade se daria no momento do nascimento com vida.24 Alguns seguidores 

desta teoria são: Caio Mário da Silva Pereira, Eduardo Espínola, Silvio Rodrigues, 

Vicente Raó, entre outros. Para a teoria natalista, a lei apenas protegeria os direitos 
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LEI DAS XII TABUAS. TÁBUA IV. Do pátrio poder e do casamento. l. É permitido ao pai matar o 

filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de cinco vizinhos. 2. O pai terá sobre os filhos 
nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte e o poder de vendê-los. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/12tab.htm>. Acesso em: 15 jan. 2011. 
22PUSSI, Willian Artur. Personalidade Jurídica do nascituro. Curitiba: Juruá, 2005. p. 74-75. 
23DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito civil brasileiro. Direito de Família. v. 5. São Paulo: 
Saraiva, 2000. p. 180. 
24SANTOS, Maria Alice de Souza. Da titularidade dos alimentos gravídicos: uma (re) visão das 
teorias do início da personalidade. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 30, 
mar. 2010. Seção Artigos. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=599>. Acesso 
em: 06 mar. 2011. 



que estão condicionados ao nascimento da criança com vida, não interessando o 

tempo de sobrevivência.25 

Respeitados doutrinadores como Clóvis Bevilácqua defendem uma terceira 

corrente, denominada de condicional.26 Como o próprio nome já diz, só é admitida a 

personalidade quando ocorrer o nascimento com vida, entretanto retroagirá à 

concepção, posto que, durante a gestação, são garantidos ao nascituro 

determinados direitos, portanto, sujeitos à condição suspensiva do nascimento.27 

A personalidade ou a qualidade de pessoa não deve ser confundida com a 

capacidade de ser titular de direitos, uma vez que o nascituro não pode exercer por 

si só seus direitos, deve ser representado, o que não lhe obsta ser titular de direitos 

absolutos inerentes à personalidade, como o direito à vida, à saúde e a integridade 

física.28 

Rubens Limongio França corrobora com este entendimento e defende que 

“[...] o nascimento não pode ser condição de personalidade, porque esta já existe 

desde a concepção do nascituro e a capacidade jurídica apenas se consolida com o 

nascimento”.29 

Adere-se, aqui, à teoria concepcionista e concorda-se com o entendimento de 

doutrinadores adeptos desta corrente, como Nélson Nery Júnior, os quais defendem 

que, mesmo com a personalidade plena adquirida só com o nascimento com vida, o 

nascituro merece proteção legal e integral, há muitos direitos que independem dessa 

condição.30 Sendo assim, aplicando-se as teorias às leis referentes aos direitos do 

nascituro, chega-se à conclusão de que a teoria concepcionista é a mais adequada, 

moderna, e a única que não afronta o direito à vida, no que tange, principalmente, à 

diferenciação realizada por Maria Helena Diniz. 

Ainda, de acordo com o entendimento de Willian Artur Pussi, “[...] deve-se 

defender a vida e personalidade do nascituro desde a concepção para que o direito 

                                                 
25MADALENO, Rolf. Da Posse em Nome do Nascituro. Revista brasileira de Direito das Famílias e 
Sucessões. Porto Alegre, v.17, p.10, ago/set.2007, ISSN 1982-2219. 
26PUSSI, WillianArtur. Personalidade Jurídica do nascituro. Curitiba: Juruá, 2005. p. 94. 
27MADALENO, R. Obra citada, p. 10. 
28Idem, Ibidem, p. 9.    
29FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 48. 
30SANTOS, Maria Alice de Souza. Da titularidade dos alimentos gravídicos: uma (re) visão das 
teorias do início da personalidade. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 30, 
mar. 2010. Seção Artigos. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=599>. Acesso: 
06 mar. 2011. 



independente da regra geral do Código Civil, ou teoria adotada, se posicione em 

defesa do concebido”.31 

O Código Civil brasileiro de 2002, em seu artigo 2˚32, reza que o início da 

personalidade se dá com o nascimento com vida. Entretanto, com a ratificação do 

Pacto de São José da Costa Rica, no Brasil, em 1992, a conhecida Convenção 

Americana Sobre Direitos Humanos ampliou o conceito do início do direito da 

personalidade, quando expõe, em seu artigo 4˚33, que: “Toda pessoa tem o direito de 

que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei, e, em geral, desde 

o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”. 34 

Devido ao status equivalente à condição de emenda constitucional que 

possuem os tratados, no Brasil, não há dúvidas de que o conceito de nascituro deve 

ser interpretado, ampliadamente; caso contrário, não teria sido promulgada a lei de 

alimentos gravídicos, da qual se tratará adiante. 

Como se pode verificar, no art. 4˚, do Pacto de São José de Costa Rica, não 

há distinção entre o ser humano de vida intra e extra-uterina, apenas define pessoa 

como “todo ser humano”, o que faz, cada vez, mais concretizar o pensamento de 

que o conceito de pessoa também abrange o nascituro.35 

O próprio Código Civil de 2002 ostenta esta contradição, tendo em vista que, 

na primeira parte do art. 2˚ adota a teoria natalista, quando condiciona a aquisição 

da personalidade civil do homem ao nascimento com vida e, na segunda parte, 

segue a teoria concepcionista, uma vez que resguarda os direitos desde a 

concepção, fato que alastrou, ainda mais, a discussão acerca da interpretação do 

dispositivo, na doutrina e na jurisprudência.36 

Demais disso, há ainda outros entendimentos, que vão mais alem, assim 

como o de Maria Alice de Souza Santos, a qual afirma que “[...] somente poderá se 

falar em “nascituro” quando houver nidação do ovo. Embora a vida se inicie com a 

                                                 
31PUSSI, Willian Artur. Personalidade Jurídica do nascituro. Curitiba: Juruá, 2005. p. 202. 
32CC, Art. 2

o
 A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 

desde a concepção, os direitos do nascituro. Lei n˚ 10.404, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan 2002. 
33Decreto n˚ 678, de 6 de Nov.Promulga a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto 
São José da Costa Rica), 22, Nov 1969. 
34FREITAS, Douglas Phillips. Alimentos Gravídicos. Florianópolis: Voxlegem, 2009. p. 58. 
35NORBIM, Luciano Dalvi. O direito do nascituro à personalidade civil. Brasília: Brasília jurídica, 
2006. p. 72. 
36ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato. Tutela Civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 197. 



fecundação, é a nidação – momento em que a gravidez começa – que garante a 

sobrevida do ovo, sua viabilidade”.37 

Não importa qual seja a teoria adotada, é consenso entre os doutrinadores 

que o nascituro é ser vivo e, sendo assim, possui direitos, desde sua concepção, 

seja pela teoria natalista como mera expectativa, seja pela teoria condicionada, na 

forma suspensiva, ou até mesmo na forma plena, segundo a teoria concepcionista 

adotada.38 

Embora a discussão acerca da concessão dos direitos da personalidade ao 

nascituro tenha maior destaque, na atualidade, e seja muitas vezes, tratada como 

novidade, há muito tempo, o Estado vem implantando políticas públicas como forma 

de proteção, direta, à mulher e, ao mesmo tempo indireta ao nascituro. Se não veja-

se: licença gestante com duração de cento e vinte dias, garantida 

constitucionalmente no art. 7˚, XVIIIl39; estabilidade provisória da gestante, para 

preservar o nascituro e a criança em seus primeiros meses de vida, conforme art. 

10, II, b das Disposições Transitórias da Constituição da República Federativa do 

Brasil40; criação da Carteira Nacional de Saúde da Mulher pela Lei n˚ 10.516, 

complementada pela Lei do Parto (Lei n˚ 11.108/2005); criação da Assistência 

Social, cuja proteção à família e à maternidade faz parte dos objetivos principais, 

todos os dispositivos com o intuito de consolidação eficaz das políticas públicas.41 

Além das políticas públicas implantadas pelo Estado com forma de proteção 

indireta aos direitos do nascituro, no Código Civil, encontram-se resquícios de 

direitos a ele já resguardados, entre outros: o direito à doação, previsto no art. 54242, 

                                                 
37SANTOS, Maria Alice de Souza. Da titularidade dos alimentos gravídicos: uma (re) visão das 
teorias do início da personalidade. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 30, 
mar. 2010. Seção Artigos. Disponível em: Disponível 
em:<http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=599>. Acesso em: 06 mar. 2011. 
38CORDEIRO, Tatiana de Aquino Louzada. Dos direitos do nascituro à luz do princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana. Londrina, 2006. Trabalho de Conclusão de Curso 
em Direito da Universidade Estadual de Londrina. p. 37. 
39CF, Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração 
de cento e vinte dias. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
40CF, Art.10˚. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7º, I, da 
Constituição: II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: b) da empregada gestante, 
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out 1988. 
41FREITAS, Douglas Phillips. Alimentos Gravídicos. Florianópolis: Voxlegem, 2009.p. 63-73. 
42CC, Art. 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Lei n˚ 
10.404, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan 
2002. 



o direito à herança e o direito à curatela, previstos nos artigos 1.79843 e 1779, inciso 

I 44 respectivamente.45 O antigo Código Civil de 1916 já previa em seu art. 35746, a 

possibilidade de se reconhecer o filho antes do nascimento. 

O Código Penal já tipificava diversas condutas ilícitas, cuja tutela é 

direcionada ao nascituro, o sujeito passivo da ação. São exemplos os artigos 12447 e 

seguintes, que tratam do aborto praticado pela gestante, com ou seu consentimento, 

aborto provocado por terceiro e, também, o aborto ilegal, mais uma vez com o intuito 

de proteger a vida do nascituro. Apesar de serem estes os artigos em que o 

nascituro é identificado, com clareza como pólo passivo, há outros artigos do Código 

Penal em que se pode enquadrá-lo, os crimes contra a honra, lesões corporais, 

contágio venéreo e outros48. 

Com todas as controvérsias e discussões intermináveis no ordenamento 

jurídico acerca de qual teoria melhor se adéqua, mais uma vez, o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana foi fundamental, pois ao se observar 

à luz de suas vertentes, a concepcionista é a que melhor se encaixa, principalmente, 

devido aos avanços do Direito e da biologia. 

 

                                                 
43CC, Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da 
abertura da sucessão. Lei n˚ 10.404, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 10 jan 2002. 
44CC, Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: I - os filhos, ainda 
não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. 
Lei n˚ 10.404, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
10 jan 2002. 
45SANTOS, Maria Alice de Souza. Da titularidade dos alimentos gravídicos: uma (re) visão das 
teorias do início da personalidade. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 30, 
mar. 2010. Seção Artigos. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=599>. Acesso 
em 6 mar. 2011. 
46Art. 357. O reconhecimento voluntário do filho ilegítimo pode fazer-se ou no próprio termo de 
nascimento, ou mediante escritura pública, ou por testamento. Parágrafo único. O reconhecimento 
pode preceder o nascimento do filho, ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Lei n ˚ 
3.071, de 1˚ de janeiro de 1.916. Código Civil, Rio de Janeiro, RJ, 1˚ jan 1916. 
47CP, Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção, 
de um a três anos.  Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:  Pena - reclusão, 
de três a dez anos. Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:     Pena - reclusão, 
de um a quatro anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior 
de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, 
grave ameaça ou violência. Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são 
aumentadas de um terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, 
a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, 
lhe sobrevém a morte. Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 07 dez 1940. 
48CORDEIRO, Tatiana de Aquino Louzada. Dos direitos do nascituro à luz do princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana. Londrina, 2006. Trabalho de Conclusão de Curso 
em Direito da Universidade Estadual de Londrina. p. 77-78. 

http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=599


É imprescindível salientar, ainda, que, a Lei Magna defende a inviolabilidade 

do direito à vida, direito fundamental e primordial; sendo assim, inclui-se como 

inviolável o direito à vida do nascituro, uma vez que não há mais dúvidas de que 

existe uma vida, mesmo que, ainda, em gestação.49 

De acordo com Yussef Said Cahali  

 

Desde o momento da concepção o ser humano – por sua estrutura e 
natureza – é um ser carente por excelência; ainda no colo materno, ou fora 
dele, a sua capacidade ingênita de produzir os meios necessários à sua 
manutenção faz com que se lhe reconheça, por um princípio natural jamais 
questionado, o superior direito de ser nutrido pelos responsáveis por sua 
geração

50
. 

 

Sendo assim, conclui-se que o nascituro deve ser tratado como ser humano 

detentor de toda proteção jurídica. Complementa Pedro Pais de Vasconcelos, ao 

asseverar, que:  

 

[...] ele não é uma víscera da mãe, é ser vivo em desenvolvimento e, se o 
próprio cadáver tem um regime jurídico de proteção, cujos direitos da 
personalidade quanto ao nome, à imagem e a sepultura lhe são 
dispensados, não há como negar a dignidade do nascituro.
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Para consubstanciar a tese de que o nascituro é titular de direitos, basta 

demonstrar os casos em que ele já possui direitos subjetivos antes mesmo de 

nascer, como é o caso da doação e da sucessão, de vez que está se considerando 

a personalidade, desde a concepção, a qual só se extinguirá com a morte.52 

Apesar de já estarem implícitas as obrigações para com o nascituro, conforme 

mencionado, bem como, já reconhecidos os direitos pela jurisprudência, fez-se 

necessária a criação da Lei de Alimentos Gravídicos, legislação que uniu ambos 

entes de direito, as mulheres grávidas, como forma de proteção direta e, o nascituro, 

como forma de proteção indireta.53 
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53Idem. 



A presente lei veio para sanar as dúvidas remanescentes no ordenamento 

jurídico e combater a resistência de magistrados em concederem direitos que não 

estão, claramente expressos, e pré-ordenados em uma legislação.54 

 

 

2.3 CONCEITO DE ALIMENTOS 

 

 

No âmbito de direito de família, os alimentos possuem vasto significado, 

podendo compreender: bens, serviços, valores, todos destinados à satisfação das 

necessidades da pessoa que não pode, por si só, provê-los, em razão da idade, de 

enfermidades e das diversas formas de incapacidade, sempre relacionados ao 

parentesco de quem os necessita com quem os provê.55 

Os alimentos são essenciais para a concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana, obrigados à sua prestação os parentes de até o segundo grau, 

em linha colateral, cônjuges e companheiros, de acordo com o previsto no art. 1.694 

do Código Civil de 200256, vigorando, assim, o princípio da solidariedade, insculpido 

na Lei Magna, no art. 3˚, I 57, muito diferente de antigamente, quando só era possível 

pleitear alimentos aos parentes de linha reta, conforme já mencionado.58 

A doutrina contempla, ainda, a diferenciação entre alimentos naturais, 

denominados in natura, e civis, destinados a assegurar a qualidade e condições 

sociais do alimentado, e aqueles para manter a vida59. Demais disso, tal 

diferenciação não merece mais ser cogitada, vez que o Código Civil em seu art. 
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192060 referiu-se aos alimentos abrangendo as duas concepções, incluindo: o 

sustento, a cura, o vestuário, despesas da casa e educação.61 

Acrescenta ainda, Ivone Maria Candido Coelho de Souza, que 

 

[...] alimento assim, também simbolicamente, é vida, indispensável para a 

sobrevivência elementar de qualquer um, e, quando negado, um brumoso 
ataque à integridade do dependente, contra o qual são feitas tentativas de 
impor punições”.
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Levando-se em consideração que os alimentos são imprescindíveis para que 

o ser humano tenha vida digna, considerando-se, também, que o nascituro é 

reconhecido como “sujeito” de direitos e, sendo assim, também necessita dos 

alimentos, para que lhe seja garantida a vida e, após o nascimento, uma vida digna, 

fez-se necessária a criação de lei que tutelasse, indiretamente, o nascituro, por 

intermédio de sua genitora, para que seus direitos, desde sua concepção, fossem 

assegurados.  

 

 

2.3.1 Características da obrigação alimentar 

 

 

Assim como todos os direitos, os alimentos também possuem suas 

características: são personalíssimos, solidários ou também denominados por alguns 

autores divisíveis, irrenunciáveis, indispensáveis, irrepetíveis, indisponíveis, 

impenhoráveis, imprescritíveis63, inalienáveis, com caráter de periodicidade e 

atualidade. Dizem-se os alimentos personalíssimos, chamados também de direito 

intuitu personae, de vez que não podem ser transmitidos ao contrário do que é feito 

                                                 
60Lei n 10.404, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
10 jan 2002. 
61SANTOS, Maria Alice de Souza. Da titularidade dos alimentos gravídicos: uma (re)visão das 
teorias do início da personalidade. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 30, 
mar. 2010. Seção Artigos. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=599>. Acesso 
em: 06 mar. 2011. 
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Alegre, v.17, p.27, ago/set.2007, ISSN 1982-2219. 
63DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito civil brasileiro. Direito de Família. v. 5. 24. ed. 

Reformulada. São Paulo: Saraiva. p. 583-590. 



com o negócio jurídico. São,outrossim, divisíveis, os chamados solidários, pois cada 

devedor responde por sua parte, conforme exposto, no art. 1694 do Código Ciivil.64 

 Acrescenta Yussef Said Cahali, que, a doutrina é uniforme quanto às 

características dos alimentos, na medida em que o vincula a um direito da 

personalidade, a saber, representa um direito inato tendente a assegurar a 

subsistência e integridade física do ser humano65. 

São semelhantemente irrenunciáveis, devido ao fato de que de acordo com o 

art. 1.70766 do Código Civil, não se pode renunciar o direito aos alimentos, a única 

possibilidade é a parte permanecer inerte sem pleiteá-los e, assim, renunciar a 

faculdade de exercício e não de gozo. Ainda, segundo Yussef Said Cahali, isso tudo 

devido à conseqüência natural de sua característica, garantir o direito à vida67.  

Outra característica da prestação alimentícia é a irrepetibilidade, consistente 

no fato de não poder pedir de volta o que se pagou, mesmo que, 

indevidamente.68Esta característica gerou muita polêmica, no que tange, 

principalmente à ação de alimentos gravídicos, vez que, em grande parte destas 

demandas, não se tem comprovação ou certeza do verdadeiro pai.  

Ocorre que a polêmica causada, bem como a omissão no ordenamento 

jurídico, não obstaram de se tornar pacífico na doutrina e na jurisprudência a 

característica da irrepetibilidade. Conforme assevera Maria Berenice Dias “[...] se 

trata de verba que serve para garantir a vida, destina-se à aquisição de bens de 

consumo para assegurar a sobrevivência. Assim inimaginável pretender que sejam 

devolvidos”.69 

As características de periodicidade, anterioridade e atualidade são devidas 

também à natureza jurídica da obrigação alimentar, segundo Maria Helena Diniz, 

“[...] um direito com caráter especial, conteúdo patrimonial e finalidade pessoal, 

                                                 
64DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5 ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009. p. 460-470. 
65CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 49. 
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em: 06 mar. 2011. 
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conexa a um interesse superior familiar [...]”70. Enquanto o credor necessitar, o 

alimento deve ser estabelecido periodicamente, assim como a anterioridade, pois 

uma vez que são destinados a garantir a subsistência, devem ser pagos com 

antecedência, assim dispõe o parágrafo único do art. 1.92871 do Código Civil. Insta 

ressaltar que, por serem sucessivas, as parcelas de pensão alimentícia devem ser 

fixadas com os devidos critérios de correção, em observância à característica da 

igualdade e assim evitando que futuras ações revisionais sejam propostas.72 

Ademais, são incompensáveis, impenhoráveis, indisponíveis e imprescritíveis, 

e não podem ser compensados com dívidas, não podem ser penhorados e 

alienados, tampouco prescrevem pelo decurso do tempo. Tudo isso devido ao fato 

de a pensão alimentícia se tratar de direito fundamental, cuja finalidade é sustentar a 

pessoa que não dispõe por si própria, de recursos para se manter.73 

Apesar de serem características aplicadas à obrigação alimentar estampada 

no Código Civil e na Lei n˚ 5.478/1968, se aplicam também, aos alimentos 

gravídicos, os quais, apesar de diferente destinação e aplicabilidade, possuem como 

objetivo único, o mesmo fim, a proteção ao bem maior, o direito à vida. 

Em que pese serem características abordadas por todos os autores que 

tratam do assunto, algumas delas causaram grandes polêmicas na doutrina e 

jurisprudência, quando aplicadas na lei de alimentos gravídicos; é o caso da 

divisibilidade, da qual decorre o binômio necessidade versus possibilidade, bem 

como a irrepetibilidade, no caso de pagamento indevido. 
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2.4 OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS COMO FORMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

 

Com a publicação da Emenda Constitucional n˚ 64/2010, incluiu-se no art. 

6˚74, da Constituição Federal, o direito à alimentação, compreendida entre os direitos 

sociais75, portanto, elencado entre o rol dos direitos e garantias fundamentais.  

Justamente pela característica de serem os alimentos fundamentais para a 

sobrevivência do ser humano, principalmente no que tange ao direito da dignidade 

da pessoa humana e, decorrente deste, o direito à vida, é que deve ser garantido 

pelo Estado. Ocorre que, devido à dimensão da responsabilidade, imprescindível 

para a sobrevivência, já prevista no art. 8˚,§ 376, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a qual incumbe o dever de dar apoio alimentar à gestante, é que foi 

incumbida à própria sociedade, mais precisamente para os parentes mais próximos 

de quem necessita dos alimentos, como uma forma de delegação de auxílio 

fundamental de ajuda dos necessitados, do Estado para sociedade.77 

Os estudos de Maria Berenice Dias vêm ao encontro da tese aqui sustentada, 

no sentido de demonstrar que 

 

[...] A imposição do dever alimentar busca preservar o direito à vida 
assegurado constitucionalmente (CF 5˚). Os alimentos não dizem apenas 
com o interesse privado do alimentado. Há interesse geral no seu 
adimplemento, e por isso se trata de obrigação regulada por normas 
cogentes de ordem pública: regras que não podem ser derrogadas ou 
modificadas por acordo entre particulares.78 

   
A denominada Lei de Alimentos Gravídicos (Lei n. 11.804/2008), nas palavras 

de Douglas Phillips Freitas foi “[...] uma tentativa do Estado em transmitir à família e 

                                                 
74CF, Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
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77CAMPANHA, Juçara Ribeiro de Almeida. Nascituro: condição de pessoa ou de personalidade?  

In: Cursos Online para OAB e Concurso Público, Seção artigos. Disponível em: 
<http://r2concursos.uol.com.br/_site/artigos/artigo_default.asp?ID=2130>. Acesso em: 08set. 2012. 
78DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5 ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009. 460. 

http://r2concursos.uol.com.br/_site/artigos/artigo_default.asp?ID=2130
%3chttp:/r2concursos.uol.com.br/_site/artigos/artigo_default.asp?ID=2130


a sociedade compromisso que por lei lhe imputa concorrência”79 e para suprir a 

omissão da legislação brasileira que não previa condições mínimas de subsistência 

para o nascituro, que são imprescindíveis para que possa gozar dos direitos a ele já 

previstos, principalmente de ter um nascimento saudável, expresso no art. 7˚80, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Chega-se à conclusão de que, o art. 7˚, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente já tratava das políticas públicas e sociais que visam a proteção do 

nascimento com vida, bem como, as condições dignas de existência. As políticas 

públicas e sociais surgem, no momento em que o Estado sanciona a violação a 

estes direitos individuais ou fundamentais.81 

 
 

2.4.1 O acesso à justiça 

 

 

É certo que não se pode restringir as políticas públicas à legislação, de vez 

que existem outras formas delas se manifestarem, como programas de incentivo e 

auxílio implantados pelo Estado, entre outros. Ocorre que, de acordo com o art. 3782, 

caput, da Constituição Federal, um dos princípios que devem ser respeitados pela 

Administração Pública é o princípio da legalidade, assim sendo, nada mais coerente 

do que a criação de uma lei pelo Estado, para traçar uma diretriz sobre determinado 

assunto. Ademais, a criação de uma lei traduz segurança jurídica para toda a 

sociedade; sem ela, o risco de não ter seu direito aplicado é muito maior. 

Não obstante ter o Estado se esquivado da responsabilidade de garantir os 

alimentos necessários à sobrevivência de todos os cidadãos, ele abriu possibilidade 

de prestação jurisdicional, caso a obrigação não seja cumprida por aquele a quem é 

atribuído o dever. 
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Em que pese não ser a forma mais efetiva e eficaz de se concretizar um 

direito fundamental constitucionalmente garantido, não deixa de ser o acesso à 

justiça uma alternativa de política pública implementada pelo Estado. 

Como já mencionado anteriormente, a falta de legislação que assegurasse os 

direitos do nascituro, era de grande preocupação dos operadores do direito. Neste 

sentido podemos mencionar o notório conhecedor de Direito, Pontes de Miranda, 

que em seus ensinamentos, ao tratar de alimentos, mencionou, que “[...] durante a 

gestação, pode ser preciso à vida do feto e à vida do ente humano, após o 

nascimento, outra alimentação ou medicação. Tais cuidados não interessam à mãe 

interessam ao concebido”.83 

O direito à justiça está expresso, claramente no art. 5˚, XXXV84, da 

Constituição, o qual reza, que, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. Tal menção também se enquadra às hipóteses em que o 

objeto de estudo é o nascituro, uma vez que qualquer pessoa pode buscar a tutela 

de seus direitos, não importa se por si própria, ou por meio de terceiros, caso do 

nascituro, que é representado por sua genitora, a qual será a beneficiária direta, 

representante judicial do ser que ainda é incapaz; por ser apenas concebido, ainda 

não nascido, este receberá a tutela indiretamente.85 

Prova de que tal tutela existe, é o art. 87786, do Código de Processo Civil, que 

antes mesmo da elaboração da Lei de Alimentos Gravídicos, já permitia à gestante 

resguardar os direitos do nascituro, por intermédio de tutela jurisdicional. 

Tamanha era a necessidade de se tutelarem os direitos do nascituro que, em 

2007, passou-se a analisar o projeto de lei denominado o Estatuto do Nascituro, o 

qual além de assegurar os direitos, garantiu também aos nascituros sua inserção 

nas políticas públicas do Estado. 
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3 OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

 
 
3.1 PRIMEIRASOBSERVAÇÕES 
 
 

Vocábulo que soa estranho, entretanto com um grandioso significado, agora é 

permitido à gestante pleitear os alimentos mesmo durante a gravidez, motivo do 

vocábulo “alimentos gravídicos”. 87 

Não obstante o entendimento de todos de que o pai deve assumir sua 

responsabilidade desde o início da gravidez, a inércia do legislador sempre dificultou 

a eficácia deste direito. Em raras ações de investigação de paternidade foram 

concedidas em sede de liminar à gestante, o direito de receber alimentos antes do 

parto, portanto quando os indícios de paternidade eram muitos fortes ou, quando 

submetida ao exame de DNA intra-uterino e este restasse positivo.88 

Diante da dificuldade de se comprovar a paternidade antes do nascimento e 

assim garantir os direitos do nascituro, presentes na teoria concepcionista e no 

princípio da dignidade da pessoa humana, nasceu a Lei de Alimentos Gravídicos, 

esta que veio a preencher, mais uma lacuna no Ordenamento Jurídico e reconhecer 

todos os direitos da personalidade inerentes ao nascituro.89 

Segundo Rozane da Rosa Cachapuz, “é nessa perspectiva que o legislador 

visa direcionar suas normas para que aquele que não pediu para vir ao mundo, 

esteja protegido desde o ventre de sua mãe”.90 

Torna-se imprescindível mencionar o entendimento de Yussef Said Cahali, o 

qual vem ao encontro da tese sustentada e defende que 

 
O ser humano, por natureza, é carente desde a sua concepção; como tal, 
segue, o seu fraldário até o momento que lhe foi reservado como 
derradeiro; nessa dilação temporal, mais ou menos prolongada, a sua 
dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de 
vida.
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Em julho de 2006, foi proposto, pelo Senador Rodolpho Tourinho, o projeto de 

lei que disciplina o direito aos alimentos gravídicos92, composto por doze artigos, o 

qual tratava sobre o exercício do direito e outras providências.93 A redação da lei foi 

vetada, parcialmente, pelo Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva, devido 

à presença de inconstitucionalidades, e esta foi publicada no Diário Oficial da União, 

em 6 de novembro de 2009, hoje, composta, por apenas por seis artigos.94 

É nesse sentido que a lei há muito tempo, buscou amparar o direito do 

nascituro. Exemplo disso é a Declaração dos Direitos da Criança promulgada pela 

Assembléia Geral da ONU, a qual expressa a necessidade de proteção legal 

apropriada à criança antes e após o nascimento, tendo em vista a sua imaturidade 

física e mental,95 motivo pelo qual se justifica, também o fato de a gestante ser a 

responsável por figurar no pólo ativo da ação.  

 
 

3.1.1  Aspectos processuais 

 

 

3.1.1.1 Titularidade e legitimidade ativa 

 

 

Diferem dos alimentos previstos no art. 1.694, do Código Civil, no qual a 

relação de parentesco é a que prevalece.Quando se trata de alimentos gravídicos, 

em quase sua totalidade, a mãe e o pai não são casados e, na maioria das vezes 

sequer mantiveram uma relação consolidada, apenas uma, ou algumas, esporádicas 

relações sexuais, muitas vezes mantidas em sigilo, com o conhecimento de poucos, 
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ou por não terem intenção de constituir família.96 Sendo assim, seria inviável 

condicionarmos a relação de parentesco ao titular de alimentos gravídicos, sendo 

que, na maioria das vezes, sequer um relacionamento existe. 

Flávio Monteiro de Barros trata do tema no mesmo sentido: 

 

O direito aos alimentos gravídicos é titularizado pela mulher gestante, 
sendo, pois, ela a parte legítima para a propositura da sobredita ação, 
conforme se depreende da análise do art. 1º da Lei n. 11.804/08, 
independentemente de vínculo conjugal ou união estável com o suposto pai 
do nascituro. Enquanto a ação de alimentos movida pelo nascituro é 
baseada na relação de parentesco, razão pela qual a jurisprudência exige a 
demonstração do vínculo de paternidade, dificultando, destarte, o êxito 
desta ação, nos alimentos gravídicos, a legitimidade ativa é da própria 
gestante, independentemente de existir entre ela e o suposto pai do 
nascituro casamento ou união estável, bastando apenas a existência de 
indícios de paternidade, não se exigindo que a relação de filiação seja 
demonstrada cabalmente.[...]

97
.  

 

A dificuldade se alastra ainda mais, pois apesar de tratar de alimentos 

devidos ao nascituro e este, por não possuir ainda a capacidade de exercer os seus 

direitos não pode figurar como sujeito ativo, coube então à gestante, sua mãe, 

assumir esse papel e figurar no pólo ativo da ação, assim como está expresso no 

art. 1˚98, da Lei de Alimentos Gravídicos.99 

Nada mais justo, tendo em vista que a gestante é a responsável por garantir 

os primeiros cuidados do nascituro. Nesse mesmo sentido se manifesta o jurista 

Antonio Cezar Lima da Fonseca, quando ressalta que “[...] a gestante é a primeira 

garantidora do nascimento com vida: é a futura mãe quem realiza os exames 

médicos, quem adquire o enxoval, ingere os medicamentos e zela verdadeiramente 

pelo ser que traz em seu ventre”.100 

Entretanto, o posicionamento adotado não é unânime, tendo em vista que 

anos antes da Lei de Alimentos Gravídicos ser elaborada, alguns tribunais adotavam 

posicionamento diverso.Veja-se a decisão julgada em 1984: 

 

                                                 
96GABURRI, Fernando. Análise Crítica da Lei de Alimentos Gravídicos. Disponível em: 
<http://www.iob.com.br/revistas/direito-de-familia/RDF54.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2011. 
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BARROS, Flavio Monteiro. Direito Civil – Família. Disponível em: 
<www.cursofmb.com.br/cursofmbjuridico/artigos/download.php>. Acesso em 28 nov.2012. 
98Art. 1

o
  Esta Lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. 

Lei n˚ 11.804/2008, de 5 de novembro de 2008. Disciplina o direito a alimentos gravídicos e a forma 
como ele será exercido e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 nov. 2008. 
99GABURRI, F. Obra citada. 
100FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Dos Alimentos Gravídicos - Lei nº 11.804/2008. Revista IOB 

de direito de Família v. 9, n. 51, dez./jan. 2009. p. 7-17. 



INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. NASCITURO. CAPACIDADE PARA 
SER PARTE. AO NASCITURO ASSISTE, NO PLANO DO DIREITO 
PROCESSUAL, CAPACIDADE PARA SER PARTE, COMO AUTOR OU 
COMO REU. REPRESENTANDO O NASCITURO, PODE A MAE PROPOR 
A AÇÃO INVESTIGATORIA, E O NASCIMENTO COM VIDA INVESTE O 
INFANTE NA TITULARIDADE DA PRETENSAO DE DIREITO MATERIAL, 
ATE ENTAO APENAS UMA EXPECTATIVA RESGUARDADA. AÇÃO 
PERSONALISSIMA, A INVESTIGATORIA SO-MENTE PODE SER 
PROPOSTA PELO PROPRIO INVESTIGANTE, REPRESENTADO OU 
ASSISTIDO, SE FOR O CASO; MAS, UMA VEZ INICIADA, FALECENDO O 
AUTOR, SEUS SUCESSORES TEM DIREITO DE, HABILITANDO- SE, 
PROSSEGUIR NA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART- 
1621 DO CÓDIGO CIVIL.101 
 

Como se pode observar, o nascituro tinha capacidade para ser parte, e a 

genitora, apenas o representava. Muitos autores operadores do direito adotam esse 

posicionamento jurisprudencial e defendem que o nascituro pode ser representado 

por sua genitora ou por um curador para atender suas necessidades básicas. 

Ocorre, que, interpretando a lei em seu sentido literal a legitimada a propositura da 

ação é a gestante, e não o nascituro representado pela mesma. 

Pelos mesmos motivos, tampouco não é possível o litisconsórcio ativo entre a 

gestante e o nascituro, esta possibilidade só acontece quando a ação for medida 

executória e o filho já estiver ao mundo, em outras palavras, se inadimplidos os 

alimentos gravídicos à mãe, bem como os convertidos alimentos devidos ao filho já 

nascido, ambos podem pleitear conjuntamente a execução dos mesmos, cada qual 

com sua respectiva verba, tudo isso devido ao fato de ser uma mesma ação contra o 

mesmo devedor, que apenas se converteu em alimentos e houve a mudança do 

pólo ativo, tudo baseado no princípio da economia e celeridade processual.102 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101TJRS. Apelação Cível Nº 583052204, Primeira Câmara Cível, Relator: Athos Gusmão Carneiro, 
Julgado em 24/04/1984. No mesmo sentido: EMENTA: FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE E ALIMENTOS. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 
DIREITO DO NASCITURO. São legitimados ativamente para a ação de investigação de paternidade 
e alimentos o investigante, o Ministério Público, e também o NASCITURO, representado pela mãe 
gestante101. TJMG. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.04.377309-2/001 - COMARCA D.E BELO 
HORIZONTE - APELANTE(S): BÁRBARA PILAR ABRAHÃO MOYSES PIMENTA - APELADO(A)(S): 
LUIZ HENRIQUE GALDINO - RELATOR: EXMO. SR. DES. DUARTE DE PAULA . 
102FREITAS, Douglas Phillips. Alimentos Gravídicos. Florianópolis: Voxlegem, 2009. p. 90-91. 



3.1.1.2 Mudança da titularidade ativa com o nascimento 

 

 

De acordo com o parágrafo único do artigo 6˚ da Lei de Alimentos gravídicos, 

com o nascimento da criança, os alimentos gravídicos se converterão em alimentos 

em favor do menor, e assim a titularidade ativa será de acordo com os alimentos 

previstos no Código Civil, o menor representado pela mãe. 

Assevera, ainda, Yussef Said Cahali, que 

 
[…] até o parto, a gestante reclama o auxílio-maternidade do futuro pai, 
agindo em nome próprio, em função de seu estado gravídico. Somente 
depois de dar a luz ao filho, passa a mesma a agir como representante do 
menor na execução ou revisão da pensão alimentícia que passa a ser 

devida a este.
103

 

 

 A partir desses levantamentos, chega-se a conclusão que, após o 

nascimento, não há mais que se discutir a titularidade do nascituro e sua 

personalidade, apenas não pode pleitear os alimentos por si só, devido à sua 

incapacidade.  

 

 

3.1.1.3 Competência e tempestividade 

 

 

A Lei de Alimentos Gravídicos não faz menção ao foro competente para a 

propositura da ação, entretanto, não há dúvidas de que deve ser o domicílio da 

gestante, primeiro por ser ela a beneficiada direta na ação, bem como a única 

legitimada ativa, segundo, por deter a posse em nome do nascituro, este que só 

será o legitimado quando nascer, uma vez que deixará de ser alimentos gravídicos e 

passará a ser Alimentos, assim como expõe o parágrafo único do art. 6˚ da Lei em 

comento, in verbis104: 

 
Art. 6

o
  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.  

                                                 
103CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 
354. 
104FREITAS, Douglas Phillips. Alimentos Gravídicos. Florianópolis: Voxlegem, 2009. p.88. 



Parágrafo único.  Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos 
ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma 
das partes solicite a sua revisão.  

 
Se diferente fosse, estaria se contrariando o Código de Processo Civil em seu 

art. 100, II105, o qual estabelece o foro privilegiado do alimentando. 

Quanto ao tempo de sua propositura, a própria nomenclatura já diz, por se 

tratar de alimentos gravídicos, deve a gestante pleiteá-los no momento da gravidez, 

isto é, após a concepção e antecedente ao parto. 

Alguns doutrinadores discutem a possibilidade de pleiteá-los após o parto 

retroativamente para cobrir as despesas gastas durante a gravidez. Entretanto, 

discorda-se desse posicionamento, vez que a ação de alimentos gravídicos possui 

caráter de urgência e é destinada exclusivamente para auxiliar as despesas 

ocorridas durante a gravidez, ademais, há meios próprios de pedir o ressarcimento 

dos gastos expedidos unicamente pela mãe, como a propositura da ação 

indenizatória.  

 

 

3.1.1.4 Binômio necessidade versus possibilidade 

 

 
Em que pese a ação de alimentos gravídicos ser diferente em diversos 

aspectos da Ação de Alimentos da Lei n˚ 5.478/1968, no que tange à legitimidade 

ativa, meios de prova, entre outros, ambas possuem em comum o mesmo requisito, 

observar o binômio necessidade versus possibilidade para fixação dos alimentos, 

previsto no art. 1.694,§ 1º106, do Código Civil, bem como no art. 6˚107 caput da Lei 

                                                 
105CPC, Art. 100. É competente o foro: II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação 
em que se pedem alimentos. Lei n 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo 
Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan 1973. 
106CC, Art. 1.694. 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,§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção 
das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Lei n 10.404, de 10 de janeiro 
de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan 2002. 
107Art. 6

o
  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. Lei n˚ 11.804/2008, de 5 de novembro de 2008. Disciplina o direito a 
alimentos gravídicos e a forma como ele será exercido e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 5 nov. 2008. 



11.804/2008, a necessidade da gestante e a possibilidade do suposto pai em arcar 

com os alimentos pleiteados.108 

Assim também vêm decidindo os tribunais109: 

 

ALIMENTOS GRAVÍDICOS - INDÍCIOS DE PATERNIDADE - CORRETA 
FIXAÇÃO - GESTANTE - NECESSIDADE PRESUMIDA - COMPROVAÇÃO 
DAS POSSIBILIDADES - DECISÃO MANTIDA.1)- NOS TERMOS DO 
ARTIGO 6º DA LEI Nº 11.804/2008, "CONVENCIDO DA EXISTÊNCIA DE 
INDÍCIOS DA PATERNIDADE, O JUIZ FIXARÁ ALIMENTOS GRAVÍDICOS 
QUE PERDURARÃO ATÉ O NASCIMENTO DA CRIANÇA, SOPESANDO 
AS NECESSIDADES DA P ARTE AUTORA E AS POSSIBILIDADES DA P 
ARTE RÉ." 2)- POSSÍVEL A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS 
QUANDO, EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, TESTEMUNHA TRAZ 
INDÍCIO DE PROVA DA PATERNIDADE DO NASCITURO. 3)- OS 
ALIMENTOS GRAVÍDICOS COMPREENDEM VALORES SUFICIENTES 
PARA COBRIR AS DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 
GRAVIDEZ E QUE SEJAM DELA DECORRENTES, UMA VEZ QUE A 
NECESSIDADE EM CASO DE GESTANTE É PRESUMIDA. 4) - 
DEMONSTRADAS AS POSSIBILIDADES DO AGRAVANTE EM ARCAR 
COM OS ALIMENTOS NO IMPORTE FIXADO, NÃO HÁ MOTIVO PARA 
REFORMA DA DECISÃO ATACADA. 5)- RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO.6º11.8042.

110
 

 

Acontece que, apesar de constituir o mesmo requisito previsto na Ação de 

Alimentos, na Ação de alimentos gravídicos o binômio necessidade versus 

possibilidade possui fundamento diverso. Enquanto na Ação de Alimentos já é 

pacífico que o pai além de colaborar com as necessidades do filho também deve 

manter sua condição social, conforme exposto no art. 1.694, do Código Civil, na 

Ação de Alimentos Gravídicos a necessidade versus disponibilidade se expressa de 

forma distinta, porquanto as despesas decorrentes da gravidez surgirão, 

                                                 
108LOMEU, LEANDRO SOARES. Alimentos gravídicos: Aspectos da Lei 11.804/2008 In: 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 19, nov. 2008. Seção Artigos. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=467>. Acesso em 8 mar. 2011. 
109No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. 
ALIMENTOSGRAVÍDICOS. ART. 6º, LEI 11.804/08. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE 
PATERNIDADE. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA DA 
INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA.Estando presentes os indícios da alegada paternidade, 
em atenção ao art. 6º da Lei 11.804/2008, deve o juiz arbitrar os ALIMENTOS GRAVÍDICOS devidos 
ao nascituro a fim de cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e as que sejam dela 
decorrentes, da concepção ao parto.A fixação do valor dos ALIMENTOS deve observar o binômio 
necessidade-possibilidade, conforme previsto no §1º do art.1694 do Código Civil de 2002.Não tendo o 
agravante se desincumbido do ônus de demonstrar sua incapacidade financeira e a impossibilidade 
de arcar com os ALIMENTOS provisórios fixados, deve ser mantida a decisão proferida em primeira 
instância. N° 1.0518.10.000640-3/001 - COMARCA DE POÇOS DE CALDAS - AGRAVANTE(S): 
A.A.P.R. - AGRAVADO(A)(S): L.P.T. - RELATOR: EXMO. SR. DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE 
PAULA. 
110

Agravo de Instrumento: AI 74389120128070000 DF 0007438-91.2012.807.0000.  Relator: 
LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 06/06/2012, 5ª Turma Cível, Data de 
Publicação: 13/06/2012, DJ-e Pág. 140). 
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independente da condição financeira e estas serão divididas entre os pais, na 

proporção de seus recursos.111 

Coaduna-se com essas reflexões Douglas Phillips Freitas, quando ressalta, 

que:  

 
[...] na gravidez as despesas que devem ser produzidas não tem como 
serem minoradas, pois aqui não se fala de questões morais, mas de 
preferência naturais decorrentes deste fato. Exemplo: Numa diabetes 
gestacional não irá a mãe complementarmente buscar uma alimentação 
especial? Deixará a gestante de fazer exames e consultas pré-natais? Não 
comprará os bens mínimos para chegada do neném? Há uma 
inevitabilidade de despesas de gravidez que deve ser realizada e arcada 

por alguém, que nos termos da lei, será pelo suposto pai e pela mãe.
112 

 

Assim sendo, o suposto pai ficará obrigado ao fixado pelo magistrado, que 

será o quantum estabelecido para o desenvolvimento sadio da gravidez, portanto, na 

proporção de seus recursos financeiros.113 

 

 

3.1.1.5 O momento de incidência dos alimentos gravídicos 

 

 

Outro ponto controvertido da Lei n˚ 11.804/2008 é a respeito do tempo de 

incidência dos alimentos gravídicos, vez que, após os artigos vetados na lei, não há 

qualquer menção sobre o assunto.114 

Acredita-se, que, o mais coerente seria fixar os alimentos gravídicos desde o 

despacho do magistrado, se diferente fosse não seria vetado o art. 9˚ da referida lei, 

que assim rezava: “Os alimentos serão devidos desde a data da citação do réu”. Se 

assim fosse, talvez seria possível encontrar o suposto pai apenas após o 

nascimento, o que perderia o objetivo da lei. O suposto pai, sabendo da propositura 

da ação poderia fazer de tudo para que oficial de justiça não o encontrasse, 

obstando assim o cumprimento da citação.As próprias razões do veto ao art. 9˚ 

corroboram este entendimento: 

                                                 
111FREITAS, Douglas Phillips. Alimentos Gravídicos. Florianópolis: Voxlegem, 2009. p. 102-103. 
112Idem, Ibidem, p. 103-104. 
113CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Os Alimentos Gravídicos no Teatro da Vida. Revista brasileira de 

Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre, v.17, p.75, ago/set.2007, ISSN 1982-2219. 
114LOMEU, LEANDRO SOARES. Alimentos gravídicos: Aspectos da Lei 11.804/2008 In: 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 19, nov. 2008. Seção Artigos. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=467> Acesso em: 8 mar. 2011. 
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O art. 9
o
 prevê que os alimentos serão devidos desde a data da citação do 

réu. Ocorre que a prática judiciária revela que o ato citatório nem sempre 
pode ser realizado com a velocidade que se espera e nem mesmo com a 
urgência que o pedido de alimentos requer. Determinar que os alimentos 
gravídicos sejam devidos a partir da citação do réu é condená-lo, desde já, 
à não-existência, uma vez que a demora pode ser causada pelo próprio réu, 
por meio de manobras que visam impedir o ato citatório. Dessa forma, o 
auxílio financeiro devido à gestante teria início no final da gravidez, ou até 
mesmo após o nascimento da criança, o que tornaria o dispositivo carente 
de efetividade.115 

 

Assim, entende-se que nada mais justo do que acatar-se a posição adotada 

pela doutrina e pela jurisprudência, de que os alimentos devem ser fixados, desde o 

despacho da petição inicial pelo magistrado. Não poderia ser diferente, eis que se 

assemelha aos alimentos provisórios, os quais, devido ao seu caráter de 

urgência,são fixados no despacho, antes mesmo de citado o réu, conforme o 

disposto no art. 4˚116, da Lei n˚ 5.478/1968. 

 

 

3.1.1.6 Os alimentos gravídicos avoengos 

 

 

As discussões não se esgotam na legitimidade ativa, outra discussão aberta 

pelos juristas da área é acerca da possibilidade dos avós figurarem no pólo passivo 

da ação de alimentos gravídicos, uma vez que na ação de Alimentos há esta 

possibilidade, conforme expresso no art. 1697117 e, principalmente no art. 1698 do 

Código Civil, os denominados alimentos avoengos. Senão vejamos: 

 
Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver 
em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a 
concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar 
alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, 

                                                 
115Mensagem n˚ 853, de 5 de novembro de 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-853-08.htm> Acesso em: 2 mai. 
2011. 
116Art. 4º As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo 
devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Lei n˚ 5.478/1968, de 
25 de julho de 1968. Dispõe sobre ação de alimentos e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 25 jul.1968. 
117CC, Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem 
de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Lei n˚ 10.404, de 10 de 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan 2002. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-853-08.htm


intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a 
integrar a lide.118 

 

Segundo alguns doutrinadores, a possibilidade existe no caso do suposto pai 

falecido ou ainda vivo, porém sem condições de contribuir com a pensão 

alimentícia.119 Ocorre, que, na lei em comento, não há menção de aplicação 

subsidiária do Código Civil em caso de omissão da lei, como ocorre nos demais 

dispositivos. 

Mais uma vez a discussão acerca da titularidade ativa vem influenciar. Para 

os doutrinadores como Douglas Phillips Freitas e Jesualdo Eduardo de Almeida 

Júnior que defendem a mãe como simples representante do nascituro, a figura dos 

avós no pólo passivo é perfeitamente possível, pois com o nascituro no pólo ativo, o 

liame de parentesco pode ser concretizado, diferente da genitora, que não haveria 

qualquer vínculo. 

Por outro lado, para os juristas que são adeptos da teoria em que a gestante 

é a própria legitimada ativa, como Antonio Cezar Lima da Fonseca, não é possível 

os avós figurarem no pólo passivo, uma vez que o parentesco, expresso no art. 1694 

do Código Civil é imprescindível para pleitear os alimentos e este não existe em 

relação à genitora.120 Aplicando-se analogicamente o Código Civil, não haveria como 

concretizar o indício de liame da paternidade previsto. 

Conforme já mencionado, conclui-se mais cabível adotar-se a teoria em que a 

gestante é a legitimada ativa, entretanto, acredita-se que há sim possibilidade de 

pleitear os alimentos gravídicos avoengos como aplicação analógica do Código Civil, 

com base ao previsto no art. 4˚121 da Lei de Introdução às normas do Direito 

brasileiro, tendo em vista que mesmo não prevista como aplicação suplementar, 

como foi feito com o Código de Processo Civil e a Lei de Alimentos, o que deve 

                                                 
118Lei n˚ 10.404, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 10 jan 2002. 
119MARTINS, Fabiana Parente Teixeira. Algumas considerações sobre a lei que disciplina os 
alimentos gravídicos. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 7, out. 2009. Seção 
Artigos. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=552>; Acesso em: 07 mar 2011. 
120SANTOS, Maria Alice de Souza. Da titularidade dos alimentos gravídicos: uma (re) visão das 
teorias do início da personalidade. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 30, 
mar. 2010. Seção Artigos. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=599>. Acesso 
em: 06 de mar. 2011. 
121LICC, Art. 4

o
 Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito. Decreto Lei n˚ 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução 
às normas do Direito brasileiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 set 1942. 

http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=552


prevalecer é a preocupação com a futura prole122, no entanto, como exceção e, se 

respeitados alguns requisitos: primeiro quando o suposto pai se encontrar entre os 

casos de paternidade presumida, previstos no art. 1597123 do Código Civil, e estiver 

ausente e sem condições financeiras e segundo quando este pai for falecido, caso 

contrário não seria possível os avós figurarem no pólo passivo da ação.124 

Em situação diferente desta, os alimentos gravídicos avoengos não poderiam 

ser pleiteados. Posto que, devido à carência probatória, uma vez que não há outros 

meios de se comprovar a paternidade do ser concebido mas ainda não nascido, a 

não ser o exame de DNA intra-uterino, exame muito caro e que pode causar riscos 

ao desenvolvimento do feto, não há como ter certeza da paternidade imputada, 

quanto menos dos avós indiciados.125 

 

 

3.2 O SUPRIMENTO DA LACUNA  

 

 

Há uma série de discussões no ordenamento jurídico pátrio acerca da 

possibilidade de se pleitear os alimentos gravídicos pela Lei de Alimentos (Lei 

5.478/68), aplicando-a por analogia e extensivamente às gestantes sem a 

necessidade de elaborar uma nova lei que comporte artigos destinados ao tema 

específico. 

Ocorre que, no artigo 2˚126 da Lei de Alimentos (Lei n˚ 5.478/68) há um óbice 

à grande parte das gestantes, tendo em vista que o artigo exige como requisito 

                                                 
122SANTOS, Maria Alice de Souza. Obra citada. 
123CC, Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: I - nascidos cento 
e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos 
dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e 
anulação do casamento; III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 
marido; IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de 
concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido. Lei n˚ 10.404, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário 
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competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, apenas, o parentesco ou a 
obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência ou local de 
trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. Lei 
n˚ 5.478, de 25 de julho de 1868. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan 
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essencial a comprovação do vínculo de parentesco. Em função disso, devido ao 

número de gestantes em que o companheiro não reconhece voluntariamente o filho, 

alguns somente após seu nascimento com o resultado positivo do exame de DNA e, 

outros que até se recusam a colher material para o exame, dificulta ainda 

comprovação do vínculo de parentesco, uma vez que testemunhas, cartas, fotos, e 

outros meios probatórios configuram-se como meros indícios e não a efetiva 

comprovação,127 grande parte das gestantes não seriam tuteladas e ficariam 

desamparadas durante a gestação, ferindo sem dúvidas os direitos da personalidade 

e os direitos da dignidade da pessoa humana, ao considerar que se beneficiaria uma 

parte da sociedade deixando a outra de fora por falta de regulamentação. 

 Corrobora com o entendimento, Maria Helena Diniz, ao afirmar que, “[...] a 

norma de direito não surge espontaneamente da vontade humana, porque 

condicionada a determinados fatores como personalidade, educação e convicções 

do homem”.128 Diferente não é a Lei de Alimentos Gravídicos, que surgiu pelos 

anseios de preservar a vida, garantido constitucionalmente.129 

Assim, justifica-se a necessidade da criação da Lei de Alimentos Gravídicos 

(Lei n˚ 11.804/2008), responsável por ampliar a aplicação do princípio basilar da 

dignidade da pessoa humana à todos os seres humanos, inclusive estendendo-o 

aos seres concebidos e ainda não nascidos, tendo em vista que, após discussões 

inacabáveis no ordenamento jurídico, o entendimento majoritário firmou-se no 

sentido de que, são seres dotados de vida, portanto seres humanos também 

detentores de direitos, principalmente de se desenvolver e nascer dignamente. 
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128DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 116. 
129CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Os Alimentos Gravídicos no Teatro da Vida. Revista brasileira de 

Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre, v.17, p.78, ago/set.2007, ISSN 1982-2219.    

http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=467


4 AS CONTROVÉRSIAS ACERCA DA LEI 11.804/2008 

 

 

4.1  A FLEXIBILIZAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO 

 
 

Pode-se considerar o art. 6˚, da Lei n˚ 11.804/08 como o responsável por 

ampliar a tutela aos nascituros, uma vez que permite a concessão de alimentos não 

só aos que comprovarem sua paternidade, quando introduz o vocábulo “indícios” em 

seu bojo, diferente da comprovação trazida no art. 2˚ da Lei de Alimentos, que se 

traduz em algo mais concreto, uma prova que se junta à outra, definição trazida pelo 

dicionário130, que só seria possível com o resultado positivo no exame de DNA ou 

até mesmo o reconhecimento voluntário pelo pai.  

Por outro lado, o indício de paternidade, exposto pela referida lei, traduz-se 

em algo mais flexível, denominado como uma indicação, vestígio e até um princípio 

de prova, onde as testemunhas, fotos e cartas, que não poderiam ser consideradas, 

agora se aceitas como indício pelo livre convencimento do magistrado, são 

suficientes para a gestante pleitear os alimentos que lhe é de direito.131 

Devido à falta de definição pela de Alimentos Gravídicos do que seriam 

considerados como indícios é que surgem novas críticas, bem como discordâncias 

nos tribunais. A discussão diz respeito de que uma simples fotografia da gestante 

com o suposto pai ou até um e-mail trocado poderia ser considerado como um 

indício. 

 Os elementos trazidos aos autos serão analisados pelo magistrado, com 

base no princípio do livre convencimento motivado, que analisará as provas 

conforme sua valoração subjetiva. As afirmações de Yussef Said Cahali vêm de 

encontro ao que se quer demonstrar, ao acrescentar em seus estudos que, 

 

[...] recomenda-se a prudência que tais indícios tenham alguma 
consistência, sejam seguros e veementes, especialmente diante do fato de 
a contribuição prestada pela parte ré ser considerada não repetível ou 
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reembolsável. Seria leviandade pretender que o juiz deva satisfazer-se com 
uma cognição superficial132. 
 

Em função disso, o magistrado analisará as provas com cautela, dentro do 

contexto apresentado pela genitora e apresentará sua conclusão, assim, uma 

simples foto, e-mail ou declaração de testemunhas apresentados pela parte podem 

ser considerados como suficientes indícios de paternidade, como também, podem 

ser considerados como insuficientes pelo magistrado, para imputar ao suposto pai 

uma obrigação irreversível. 

 Pode-se observar tal contradição nas decisões dos Tribunais de Justiça, se 

não vejamos: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOSGRAVÍDICOS. 
INDÍCIOS DE PATERNIDADE INSUFICIENTES. ART. 6º DA LEI 11.804/08. 
Não havendo demonstração suficiente acerca da paternidade, não se faz 
possível a fixação de alimentos gravídicos, mormente ante o fato de os 
alimentos constituírem obrigação irrepetível. Além do que não se pode 
presumir a ocorrência de união estável ante a simples juntada de 
declarações de terceiros acerca de relacionamento afetivo existente entre 
as partes. AGRAVO DESPROVIDO.133 

 
No caso exposto, é dada primazia ao interesse do suposto pai, devido ao 

caráter da irrepetibilidade dos alimentos, em detrimento do direito à vida do 

nascituro, pelo fato das provas serem consideradas insuficientes. Sendo assim, 

diante da enorme responsabilidade dada ao magistrado, cabe à ele diferenciar o que 

pode ser reconhecido como indício de paternidade ou não, com base no princípio do 

livre convencimento motivado para que não beneficie a gestante de má-fé, que 
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utilize de meras fotografias para ganhar vantagem de quem não seja realmente o pai 

de seu filho134, sem que haja o direito do contraditório do suposto pai. 

Os magistrados não podem ter a convicção de que as gestantes estejam 

agindo de má-fé para obter vantagens ilícitas, e sim devem ter a presunção da boa-

fé da parte autora e verificar a verossimilhança entre as alegações e os documentos 

juntados. Insta ainda ressalvar que, comprovada a má-fé por parte da gestante 

configurará abuso de direito, ou seja, ato ilícito, passível de indenização por danos 

morais e materiais, conforme veremos adiante .135 

Ocorre que, os relacionamentos efêmeros são difíceis de serem provados e 

nem por isso serão negados, com base na presunção de boa-fé do narrado pela 

parte autora e, se convencido o magistrado, este poderá fixar os alimentos 

gravídicos, lembrando que o que deve prevalecer é o objetivo de proporcionar ao 

nascituro o direito ao nascimento sadio.136 

Muitos juristas falam da possibilidade de se realizar o exame de DNA intra-

uterino, para desde já constatar a paternidade e impedir que o suposto pai tenha 

prejuízos materiais. Importante ressalvar, que,além desta espécie de exame de DNA 

ser muito caro, as ações de alimentos gravídicos, na maioria das vezes são 

propostas por gestantes carentes, de vez que não possuem o necessário para cobrir 

com os gastos que por ventura ocorrem no período de gestação, sem prejuízo de 

seu próprio sustento (grifo nosso), também não é aconselhável, o exame de DNA 

pode causar riscos à gravidez, bem como interrompê-la. Sendo assim, não só 

devido ao caráter de urgência, mas também devido ao único meio certeiro de prova 

ser passível de causar grandes riscos, é que o simples indício de paternidade foi 

escolhido como requisito.137 

Acredita-se que a dúvida acerca da veracidade da prova apresentada pela 

genitora não pode impedir que os alimentos gravídicos lhe sejam concedidos, o 

interesse do nascituro é que deve prevalecer, posto que, entre um ser humano que 

está sendo gerado e necessita de alimentos e um suposto pai que pode sofrer um 
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prejuízo financeiro por não ser o verdadeiro pai, àquele é que deve ser protegido. 

Assim também é o entendimento dos Tribunais: 

 
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.6º11.8042. 2. No caso, as declarações, as 
mensagens eletrônicas e as fotografias, dando conta do relacionamento 
amoroso das partes, juntadas ao instrumento, conferem verossimilhança à 
indicação da insurgente acerca do suposto pai, o que autoriza, em sede 
liminar, o deferimento dos alimentos gravídicos postulados, no valor de 30% 
do salário mínimo, quantia significativamente módica, sem prejuízo de que, 
sobrevindo novos elementos de convicção aos autos, seja revista na origem 
essa situação. 

138
 

 

Ao contrario da decisão jurisprudencial anterior, neste caso preferiu-se impor 

uma obrigação ao suposto pai, mesmo com insuficiência de provas, ao invés de 

prejudicar o desenvolvimento do filho. Considera-se a decisão mais coerente a de 

levar-se em conta todos os pressuposto até aqui estudados. 

A aplicação do princípio do Livre Convencimento do Magistrado para aferição 

das provas, bem como, a inobservância do princípio do contraditório pela Lei n˚ 

11.804/2008 dão margem à novas discussões. 

 
 

4.2 O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO E A 

IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS 

 
 

Uma vez aceitas pelo magistrado as provas trazidas pelas gestantes aos 

autos como indícios de paternidade, serão desde já fixados pelo magistrado um 

montante a título de alimentos gravídicos, tendo em vista o caráter liminar da lei por 

presunção de sua urgência. 

Não obstante a lei de Alimentos Gravídicos (Lei n˚ 11.804/2008) tratar-se de 

uma tutela específica, em que o nascituro é tutelado indiretamente por intermédio da 
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gestante, os critérios para sua fixação, bem como suas características, são as 

mesmas dadas aos alimentos.139 

Assim demonstrado o perigo e a cautela que devem ter os magistrados ao 

analisar os elementos probatórios da paternidade, tendo em vista que uma vez 

concedidos os alimentos, estes serão irrepetíveis, posto que, comprovado após o 

parto, através de exame de DNA, que o suposto pai apontado pela gestante não é o 

verdadeiro, os alimentos pagos por este não serão ressarcidos devido a 

característica da irrepetibilidade. Vem de encontro ao entendimento exposto o 

ensinamento do jurista Silvo de Salvo Venosa ao ressaltar, que 

 

[...] Não há direito à repetição dos valores pagos, tanto os provisionais como 
os definitivos. Desse modo, o pagamento dos alimentos é sempre bom e 
perfeito, ainda que recurso venha modificar decisão anterior, suprimindo-os 
ou reduzindo seu montante.140 

 
Embora a referida lei transmita a idéia de ser eminentemente injusta, está se 

prevalecendo um bem maior, a vida do nascituro. Assim também é o entendimento 

de Willian Pussi, quando afirma que: 

 

[...] é mais razoável garantir o sustento do nascituro e seu desenvolvimento 
completo e serem fixados os alimentos provisionais do que, eventualmente, 
permitir que apenas as dúvidas venham a prevalecer sobre a 
sobrevivência.141 

 
A vida é princípio basilar, sem ela, não seriam necessários os demais, e, 

portanto, deve ser respeitada também ao concebido mas não nascido, que para ter 

direito à vida, deve se desenvolver naturalmente no útero materno.142 
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4.3 A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS 

 

 

É evidente tamanha vantagem e avanço trazido à sociedade pela Lei de 

Alimentos Gravídicos, a qual além de exigir um comportamento diverso do homem, 

deu efetividade plena ao princípio da paternidade responsável ao objetivar que os 

pais cumpram seus deveres por completo, uma vez que juntamente com as 

genitoras, também são provedores das vidas que estão no ventre materno e, 

portanto, são responsáveis por garanti-las143144, ou seja, “pai é pai desde a 

concepção do filho”145, são as palavras de Maria Berenice Dias. 

Pode-se dizer, ainda, que a referida lei veio implantar uma conscientização 

aos pais que não a possuem de forma voluntária, no sentido de viabilizar ao 

nascituro um desenvolvimento saudável e pleno, e todas as demais formas de 

auxílio, principalmente afetivo, objetivando a manutenção de uma vida digna. 146 

Neste mesmo sentido posiciona-se a doutrinadora Rozane da Rosa 

Cachapuz, ao mencionar, que: 

 
Lamenta-se que o Estado não possa impor o afeto, o amor, o cuidado, 
porque o sustento é apenas uma das parcelas da paternidade que não a 
contempla em sua plenitude. Escapa do arbítrio do Estado impor a alguém 
amar ou manter relacionamento afetivo, no entanto lhe é possível 
determinar o amparo à saúde física

147
. 

 

Ocorre que, muitas vezes as proposituras das ações de alimentos são 

utilizadas com objetivos diversos e possuem um intuito vingativo por parte das 

representantes legais dos alimentados, as quais sobrepõe ao capitalismo exagerado 
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sobre o sentimento mútuo, que é indispensável para a formação de uma sociedade 

justa e igualitária148. 

Diante do caráter de irrepetibilidade dos alimentos, verifica-se dentre muitas 

benesses, dois pontos negativos na Lei 11.804/2008, os quais dão origem as demais 

críticas à lei. Sendo eles, a possibilidade de a genitora agir de má-fé, e a 

possibilidade de o suposto pai não ser o verdadeiro genitor149. 

De acordo com Maria Berenice Dias “como os alimentos servem para garantir 

a vida e se destinam à aquisição de bens de consumo para assegurar a 

sobrevivência é inimaginável pretender que sejam devolvidos150”.  

Desta forma, ao considerar-se o princípio da irrepetibilidade dos alimentos 

como absoluto, estaria se incentivando a propositura das ações com objetivo 

diverso, uma vez que a restituição dos valores pagos seria incabível151.Da mesma 

maneira se manifestam os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves ao 

mencionar, que “o princípio da irrepetibilidade não é, todavia, absoluto e encontra 

limites no dolo em sua obtenção, bem como na hipóteses de erro no pagamento dos 

alimentos”152. 

É visível no ordenamento jurídico brasileiro as inúmeras ações que são 

utilizadas de maneira diversa para o qual foram criadas. Do mesmo modo é o que 

acontece muitas vezes nas proposituras das ações de alimentos, em que a gestante 

a utiliza como forma de atingir, chantagear, prejudicar, ou como foi já foi dito, como 

forma de se vingar da parte contrária, que neste caso é o suposto pai153.  

Acontece que, mais prejudicial seria quando a gestante estiver de má-fé e 

utilizar-seda lei de alimentos gravídicos como instrumento jurídico de vingança, com 

o intuito de prejudicá-lo financeiramente ou até objetivando destruir uma entidade 
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familiar sólida, uma vez que parte das vezes não tem certeza de quem seria o 

verdadeiro pai154. 

Diante da existência de atitudes de má-fé por parte de algumas gestantes é 

que a parte da doutrina admite ao suposto pai, cobrar o que foi indevidamente 

pago.155 

Tal possibilidade é reforçada ao analisarmos os artigos da lei em comento 

anterior a sua revogação, mais precisamente o seu art. 10º, que previa a 

possibilidade da repetição dos alimentos, nos casos em que haviam sido pagos de 

forma indevida por quem não era o verdadeiro pai. Veja a sua redação: “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”.156  

Há quem defenda que as razões157 do veto do referido artigo pelo Presidente 

da República encerram as discussões acerca da possibilidade de o suposto pai 

ingressar em juízo para reaver o que foi indevidamente pago, sob o fundamento de 

que o simples exercício do direito de ação poderia acarretar danos à gestante, 

existindo culpa por parte desta ou não158. 

Adota-se neste trabalho posicionamento diverso, no sentido de que, deve a 

genitora responder civilmente por seus atos, não nos moldes do artigo vetado, uma 

vez que intimidaria a gestante a entrar com a ação e atingiria seu princípio 

constitucionalmente garantido de acesso à justiça, norteador do estado democrático 

de direito159, mas desde que sua responsabilidade seja analisada sob uma ótica 

subjetiva, ou seja, verificando-se a existência de dolo na conduta da gestante, deve 
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haver a possibilidade de se o suposto pai se ressarcir dos valores pagos, a fim de 

evitar o enriquecimento sem causa160. 

 
 
 

4.3.1 Aplicação supletiva do Código Civil e de Processo Civil 

 

 

O suposto pai, ao observar a lei de alimentos gravídicos, pode se sentir 

prejudicado e com seus direitos atingidos, uma vez que não poderá ser ressarcido 

de imediato caso não seja o verdadeiro pai, enquanto a gestante pode receber dele 

de imediato o necessário para a garantia de uma gestação segura161. 

Por outro lado, cabe ao suposto pai provar que não lhe cabe a paternidade 

alegada e pleitear a extinção da obrigação que lhe fora posta, por intermédio da 

ação de negatória de paternidade, ação de exoneração de alimentos e ainda, 

utilizando-se das ações previstas em nosso Código Civil e de Processo Civil, como a 

ação de ressarcimento, de indenização, de locupleamento ou até de reparação de 

danos morais e/ou materiais em face do verdadeiro pai162. 

No mesmo sentido é a manifestação de Douglas Phillips Freitas: 

 

Na discussão do ressarcimento dos valores pagos e danos morais em favor 
do suposto pai, de regra, não cabe nenhuma das duas possibilidades, 
primeiro, por haver natureza alimentar no instituto, segundo por ter sido 
excluído o texto do projeto de lei que previa tais indenizações. Porém, se 
confirmada, posteriormente, a negativa da paternidade, não se afasta esta 
possibilidade em determinados casos. Além da má-fé (multa por litigância 
ímproba), pode a autora (gestante) ser também condenada por danos 
materiais e/ou morais se provado que ao invés de apenas exercitar 
regularmente seu direito, esta sabia que o suposto pai realmente não o era, 
mas se valeu do instituto para lograr um auxílio financeiro de terceiro 
inocente. Isto, sem dúvidas, se ocorrer, é abuso de direito (art. 187 do CC), 
que nada mais é, senão, o exercício irregular de um direito, que, por força 
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do próprio artigo e do art. 927 do CC, equipara-se ao ato ilícito e torna-se 
fundamento para a responsabilidade civil.

163
 

 

Assim, verificando-se a presença da má-fé na atitude da gestante, que 

utilizou-se indevidamente de um instrumento jurídico, deve-se relativizar e flexibilizar 

o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, a fim de aplicar os fundamentos da 

responsabilidade civil previstos em nosso Código Civil brasileiro, de forma a 

indenizar o suposto pai que foi prejudicado164. 

Apesar da gritante desigualdade entre as partes, presente na lei em exame, o 

prejudicado por ter que pagar alimentos a quem não é seu filho poderá utilizar-se de 

outros institutos previstos no Ordenamento Jurídico brasileiro, como por exemplo, a 

indenização por danos morais e materiais prevista no art. 186165 c/c 927166 do Código 

Civil de 2002. Também poderá imputar à gestante a litigância de má-fé, prevista no 

art. 16167 do Código de Processo Civil, como forma de ser indenizado pela falsa 

paternidade a ele imputada, assim como aos alimentos pagos indevidamente. 

Poderá utilizar-se também, da ação de locupletamento contra o verdadeiro pai, o 

qual enriqueceu-se por se eximir da obrigação.168 

Corrobora com o entendimento exposto, os ensinamentos da professora 

Regina Beatriz Tavares da Silva: 

 

Permanece a aplicabilidade da regra geral da responsabilidade subjetiva, 
constante do artigo 186 do Código Civil, pela qual a autora pode responder 
pela indenização cabível desde que verificada a sua culpa, ou seja, desde 
que verificado que agiu com dolo (vontade deliberada de causar o prejuízo) 
ou culpa em sentido estrito (negligência ou imprudência) ao promover a 
ação. Note-se que essa regra geral da responsabilidade civil está acima do 
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princípio da irrepetibilidade dos alimentos, daquele princípio pelo qual se a 
pensão for paga indevidamente não cabe exigir a sua devolução

169
. 

 

 Como já dito, a própria lei de alimentos gravídicos em seu art. 11, prevê a 

aplicação supletiva do Código de Processo Civil, o que corrobora ainda mais com a 

aplicação da ação indenizatória no caso de abuso de direito caracterizado pela 

responsabilidade subjetiva da gestante. 

 

 
4.3.2 Afronta aos princípios do contraditório e da presunção de inocência 

 

 

Outra crítica à Lei de Alimentos Gravídicos que deu margem à muitas 

discussões foi a inobservância do princípio do contraditório, princípio que é garantido 

constitucionalmente no artigo 5˚, LV170, da Lei Magna. Decorrente desta crítica, é 

que se começou a questionar sobre a constitucionalidade da lei em exame.171 

Devido ao fato de alguns juízes incidirem os alimentos desde o despacho da 

inicial, pode-se considerar que os alimentos são devidos sem que haja possibilidade 

do suposto pai se defender da paternidade a ele imputada, dos mesmos modos 

utilizados pela gestante, como por exemplo depoimento de testemunhas, 

comprovação de infertilidade, entre outros. 

Além do evidente desrespeito ao princípio do contraditório, no caso em tela, 

decorre deste princípio, a violação também ao princípio da presunção de inocência, 

uma vez que, analisada a necessidade da gestante e a possibilidade do suposto pai, 

este deverá arcá-los desde o despacho e desde então será considerado culpado, 

sem juntar os elementos probatórios e principalmente sem uma sentença 

condenatória transitada em julgado.172 
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4.4 AMPLIAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 

O Código Civil de 2002, em seu art. 1.694 e seguintes, define os alimentos 

apenas como os indispensáveis à subsistência e para atender as necessidades 

concernentes à educação. Assim sendo, além de estender o rol de titularidade dos 

alimentos, a Lei de Alimentos Gravídicos também ampliou a definição no seu art. 

2˚173, considerando como alimentos todas as despesas compreendidas no período 

da gravidez, englobando toda assistência médica e exames necessários, bem como, 

tudo que o magistrado considerar pertinente, expandindo ainda mais as 

possibilidades.  

Sendo assim, tudo que for considerado pelo médico como necessário para 

que a gestante tenha uma gravidez tranqüila e saudável, além de outras 

necessidades apresentadas pela gestante e aceitas pelo magistrado serão 

valoradas e deduzidas no montante que será custeado pelo futuro pai, juntamente 

com a gestante, fixadas nas condições de ambos.174 

A ampliação do rol pela Lei de Alimentos Gravídicos é justificada quando se 

trata do direito à dignidade humana, bem como dos direitos da personalidade que 

são concedidos também ao ser concebido, mas não nascido. Não restam dúvidas de 

que o ser humano possui a vida como bem maior e assim é tutelada por nossa 

Constituição Federal de 1988 no caput de seu art. 5˚175, que trata das garantias de 

direitos fundamentais.  

De acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, todos têm o 

direito de nascer dignamente, viver e morrer também dignamente. Partindo desta 
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concepção, e dos direitos da personalidade que são resguardados ao nascituro, é 

que se fez necessário a criação de uma lei que ampliasse a definição de alimentos e 

seus beneficiários para que os direitos fundamentais fossem tutelados em sua 

totalidade. 

No mesmo sentido é posicionamento de Caio Mario da Silva Pereira: 

 
Com toda a vênia, espanta-me que ainda haja posições em contrário, sem 
dúvida baseadas em uma visão puramente tecnicista e lógico-formal do 
direito, que deixa de lado, além disto, a exegese sistemática construída a 
partir da Constituição Federal. Trata-se simplesmente do maior de todos os 
direitos, que é o direito à vida e à vida com dignidade! Bastaria uma leitura 
do art. 1°, inciso III, da Constituição Federal, que situa a dignidade da 
pessoa humana como um fundamento da República Federativa do Brasil. 
De que adianta pôr a salvo os direitos do nascituro desde a concepção, se 
ele vier a morrer por falta de alimentos?

176
 

 

A realização de uma alimentação saudável e balanceada, exames periódicos, 

acompanhamento médico podem ser decisivos quando está se tratando de uma vida 

intra-uterina. Os exames que devem ser realizados no período pré-natal, quando 

seguidos com assiduidade pela gestante, podem evitar vários problemas durante o 

período da gestação e também pós-parto, para a gestante e a saúde do bebê, um 

dos maiores exemplos é a ingestão de remédios desde o início da gestação pela 

mãe para impedir que seus vírus se transmitam ao seu filho.177 

No mesmo sentido leciona Arnaldo Rizzardo quando assevera que 

 

[...] durante a gravidez, inúmeras as situações que comportam a assistência 
econômicas do pai. Assim, o tratamento ou acompanhamento médico; a 
conduta de repouso absoluto imposto à mãe em muitos casos de gravidez 
de risco; os constantes exames médicos e medicamentos; o tipo de 
alimentação que deve seguir a gestante; a sua própria subsistência se for 

obrigada a se afastar do trabalho remunerado que exercia
178. 

 

Assim entende-se que, cuidados básicos e de rotina que uma gestante deve 

ter quando tem possibilidade financeira, podem garantir o futuro do ser concebido, 

porém ainda não nascido. O nascituro que não receber os cuidados necessários 

durante a gravidez poderá sofrer as conseqüências pelo resto da vida. 
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4.5 A CONVERSÃO DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM PENSÃO ALIMENTÍCIA  

 

 

Em que pese a Lei de Alimentos gravídicos ter contribuído para a ampliação 

dos direitos fundamentais, bem como para garantir e resguardar os direitos da 

personalidade, as críticas em sua aplicação são inacabáveis, não obstante ser 

formada por apenas seis artigos. 

Além das críticas já demonstradas, outra crítica que se faz presente nas 

indagações dos doutrinadores que militam no âmbito de direito de família, é o fato 

dos alimentos gravídicos serem convertidos em pensão alimentícia quando do 

nascimento com vida do nascituro, conforme reza o art. 6˚179, parágrafo único, da lei 

em exame. Sendo assim, enquanto nascituro, o sujeito ativo da ação é sua genitora 

e após o nascimento com vida o sujeito ativo converte-se na própria criança 

representada pela mãe, uma vez que a obrigação de representar quem está por 

nascer cessa com o nascimento do nascituro, quando então começa a 

representação do menor.180 

Problema não é a simples conversão em pensão alimentícia, posto que com o 

seu nascimento o suposto pai pode reconhecer voluntariamente a paternidade, mas 

sim quando a criança é registrada somente pela mãe, pois o pai não quer 

reconhecer a paternidade e da mesma maneira os alimentos gravídicos são 

convertidos. Ao analisar-se esta conversão sob a ótica do Código Processo Civil, 

teria a natureza jurídica de uma cautelar, tendo em vista que os alimentos 

necessários à mantença de uma criança são urgentes, devem ser imediatos e não 

podem esperar a ação de investigação transitar em julgado.181 

Face ao exposto, é que mais uma vez a Lei em exame é questionada frente 

ao ordenamento jurídico, tendo em vista que, não pleiteando a gestante pelos 

alimentos gravídicos durante a gestação e ingressando com a ação de investigação 
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de paternidade na forma dos artigos da Lei n˚ 8.560/1992, dificilmente lhe serão 

concedidos alimentos provisórios e somente poderá pleiteá-los ou tê-los concedidos 

quando o pedido for cumulativo e assim restar transitada em julgado a ação de 

investigação de paternidade, assim reza o art. 7˚182, da referida Lei. 

Enquanto tal divergência não é solucionada, é aconselhável às gestantes 

cujos pais de seus filhos não reconheçam espontaneamente a paternidade, 

ingressar com a Ação de alimentos gravídicos para que se convertam em pensão 

alimentícia quando do nascimento do filho até que se finde a ação e, ao suposto pai, 

ingressar com a negatória de paternidade ou com a indenização cabível quando não 

forem os pais verdadeiros.183 

 

 

4.6 DIREITOS DE PERSONALIDADE DO NASCITURO VERSUS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE DO SUPOSTO PAI. 

 

 

Toda explicação exposta, bem como, discussões abarcadas, para chegar-se 

ao que considera-se o ponto crucial de discussões acerca dos alimentos gravídicos, 

o direito de personalidade do nascituro em contrapartida com o direito de 

personalidade do suposto pai. 

Questão ainda em pouca evidência quando se trata de entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, portanto, implicitamente, o motivo pelo qual surgem 

grande parte das discussões, entre elas, a inobservância do princípio do 

contraditório. Para chegarmos a uma melhor conclusão, faz-se necessário 

entendermos como é concretizado o direito de personalidade em cada ente, 

nascituro e suposto pai. 
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4.6.1 A aplicação do direito da personalidade e dos princípios fundamentais 

 

 

Independente de ser nascituro ou pessoa já formada, como o suposto pai, a 

capacidade para adquirir os direitos e obrigações decorrentes do direito da 

personalidade é a mesma. Por este motivo é que pode-se pleiteá-los pessoalmente, 

representados ou assistidos, e sendo assim, o objetivo da propositura da ação, bem 

como o resultado que pretende atingir serão os mesmos.184 

Insta ainda esclarecer, que, os direitos da personalidade são ainda mais 

protegidos do que os direitos fundamentais, uma vez que estes derivam daqueles e 

estão elencados em nossa Carta Magna justamente para que os direitos da 

personalidade, fundados no princípio da dignidade da pessoa humana sejam 

tutelados.185 

Para melhor compreensão de um dispositivo legal, o estudo dos princípios é 

imprescindível, principalmente quando o objeto de estudo diz respeito à uma lei que 

trouxe consigo uma proteção ao ser em formação para preencher lacuna existente 

no ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo cerceou os direitos do suposto pai que 

já eram previstos. 

Complementa Rizzato Nunes ao asseverar que 

 

[...] os princípios funcionam como verdadeiras supranormas, isto é, uma vez 
identificados, agem como regras hierarquicamente superiores às próprias 
normas positivadas no conjunto das proposições escritas ou mesmo às 
normas costumeiras.186 

 

Vencida esta questão, resta entender tamanha importância dada ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

É pacífico na doutrina, que o princípio da dignidade da pessoa humana é 

corolário de demais princípios e até mesmo denominado por alguns autores como 

supraprincípio, é considerado o principal direito fundamental constitucionalmente 

                                                 
184BARRETO, Wanderlei de Paula. In: Arruda Alvim e Alvim, Tereza Arruza. Comentários ao Código 
Civil Brasileiro - Parte Geral, v. 1, p. 39. 
185AHMAD, Roseli Borim Ramadam. Identidade genética e exame de DNA. Curitiba: Juruá, 2009. p. 
108. 
186NUNES, Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 53.  



garantido, é tratado em nossa Constituição, logo em seu art. 1˚, III187 como um dos 

fundamentos da República brasileira, mas poucos sabem sobre a abrangência de 

seus fundamentos. 

Pode-se compreender, com base nos ensinamentos de Edilson Pereira Nobre 

Júnior, que o princípio da dignidade da pessoa humana possui os seguintes 

fundamentos: 

 

[...] respeito à igualdade entre os seres humanos; oposição a tratamento 
degradante à pessoa humana, no qual se inserem a observância de 
prerrogativas de direito, de processo penal, da autonomia da vontade e do 
respeito aos direitos a personalidade; e garantia de condições mínimas de 
existência.188 
 

 

Sendo assim, não importa se pai ou filho, ambos são tutelados pelo princípio 

da dignidade, ou seja, o direito do nascituro de ser alimentado pelo suposto pai, bem 

como o direito do suposto pai de ter assegurados os seus direitos de propriedade e 

liberdade e assim não pagar os alimentos enquanto não lhe é comprovada a 

paternidade.189 

Além da amplitude de fundamentos que o princípio da dignidade da pessoa 

humana possui, ele é considerado por alguns doutrinadores como detentor de dois 

aspectos, idênticos, porém com finalidade distinta, assim compreende Rizzato 

Nunes ao ressaltar, que  

 

[...] o termo dignidade aponta para, pelo menos, dois aspectos análogos 
mas distintos: aquele que é inerente a pessoa, pelo simples fato de ser, 
nascer pessoa humana; e outro dirigido à vida das pessoas, à possibilidade 
e ao direito que têm as pessoas de viver uma vida digna. 190 
 

                                                 
187Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; V - o pluralismo político. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
188NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Revista de Direito Administrativo, 2.000. p. 240  
189AHMAD, Roseli Borim Ramadam. Identidade genética e exame de DNA. Curitiba: Juruá, 2009. p. 
111. 
190NUNES, Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64.   



Ainda, na mesma passagem, o autor conclui, que “a dignidade humana é um 

valor preenchido a priori, sendo assim, todo ser humano tem dignidade só pelo fato 

de já ser pessoa”.191 

Conclui-se então, que, o nascituro é detentor do princípio da dignidade da 

pessoa humana em seus dois aspectos: ter dignidade desde a sua concepção e, de 

receber alimentos para que tenha uma vida digna. 

Ocorre, que, da maneira em que é aplicada a Lei de Alimentos gravídicos (Lei 

n˚ 11.804/2008), um direito fundamental está sendo protegido e outros, deixados de 

lado, é o caso do direito da liberdade, propriedade, contraditório e ampla defesa e 

até mesmo proteção da violação à intimidade do suposto pai. 

 Assim, cabe a utilização do princípio da proporcionalidade, instrumento do 

princípio da dignidade da pessoa humana, para melhor solucionar o conflito de 

princípios, posto que, o que nos resta fazer é sopesá-los e dar primazia ao direito 

que se sobressair. 

 

 

4.6.2 A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na valoração 

dos direitos fundamentais 

 

 

Conforme pode-se observar em na Carta Magna brasileira, o princípio da 

proporcionalidade não está explícito no rol dos direitos e garantias fundamentais, 

entretanto, é considerado como um deste, por ser um instrumento do princípio da 

dignidade da pessoa humana, como já dito, fundamento da república federativa de 

nosso país. 

Segundo o entendimento de Wellington e Wellington Gabriel Barros o 

princípio da proporcionalidade é um instrumento de limitação do poder estatal, uma 

medida tomada pelo Estado deve ser adequada e necessária, e assim deve haver 

uma relação de proporcionalidade entre o bem protegido pela atividade estatal e o 
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bem, atingido ou sacrificado.192Assim, quando houver dois princípios fundamentais 

em conflito, que é o caso em comento, deve-se equilibrá-los. 

Argumentam ainda os autores, que 

 

[...] a violação à proporcionalidade ocorre quando, tendo dois valores 
legítimos a sopesar, o administrador dá prioridade a um em detrimento ou 
sacrifício exagerado de outro. Dito de outra maneira, o administrador público 
está obrigado a sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos.193 

 

Entretanto, não se pode confundir o princípio da proporcionalidade com o 

princípio da razoabilidade, utilizados por muitos doutrinadores como sinônimos. 

Diferente da proporcionalidade, que avalia se os meios utilizados pelo Estado 

são os necessários para atingir o objetivo, o princípio da razoabilidade é segundo 

Wellington e Wellington Gabriel Barros “a legitimidade da escolha dos fins em nome 

dos quais agirá o Estado”.194 

Assim sendo, pode-se concluir que um princípio complementa o outro e 

ambos são necessários para valorar os princípios quando estão em conflito, um 

responsável por verificar os meios utilizados pelo Estado e seus interesses 

protegidos e, o outro analisar se os motivos são adequados e não excessivos. 

Assim, valorados os princípios utilizando-se dos instrumentos da 

razoabilidade e da proporcionalidade, de um lado o direito do nascituro em receber 

os alimentos para que se desenvolva e venha a nascer com dignidade e, de outro o 

direito do suposto pai em não ter seu direito à liberdade, propriedade, intimidade 

violada, bem como, utilizar-se do contraditório para se defender e buscar a verdade, 

não há dúvidas de que os direitos concedidos ao nascituro é que devem prevalecer, 

o direito de ter uma vida digna, vez que a concessão dos alimentos gravídicos não 

só garantem que venha a nascer com vida e dignidade, mas também sua conversão 

em alimentos após o nascimento o garantirá uma vida digna. 

Os estudos de Rozane da Rosa Cachapuz vêm de encontro ao que 

queremos, no sentido de demonstrar que 

 

Os aplausos ressoam no sentido de ver a ciência jurídica voltada para o 
bem maior, que está na prestação jurisdicional daquele que necessita de 
atenção para o seu desenvolvimento sadio. E mesmo que surjam as vaias 
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193Idem, Ibidem, p. 42. 
194Idem, Ibidem, p. 49.  



expressadas pelos embates à Lei de Alimentos Gravídicos, elas se 
esvaziam no eco dos tempos, pois prevalece a idéia do ser humano em 
primeiro lugar.195 

 

No mesmo sentido assevera Antonio Cezar Lima da Fonseca ao afirmar que  

 

“...entende-se por melhor sacrificar o sujeito responsável pelo pagamento 
de alimentos que poderá provar no futuro que não os deve, do que 
prejudicar o nascituro e lançá-lo ao infortúnio de não ter suas necessidades 
vastamente amparadas por ausência de instrução probatória”.

196
 

 

Conclui-se que a Lei de Alimentos Gravídicos foi a responsável por resolver 

grande parte dos conflitos em relação aos direitos do nascituro, foi ela quem se 

adequou a realidade atual da sociedade, flexibilizou os direitos e minimizou os 

direitos à qualquer patrimônio para defender um bem maior, o direito à vida. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A tutela aos direitos do nascituro, principalmente no que tange à concessão 

de alimentos, denominados alimentos gravídicos é, deveras, tormentoso, não 

existindo pacificação a respeito, mesmo após a edição da lei brasileira a respeito. 

A resistência em reconhecer o direito da personalidade jurídica ao nascituro 

durou por muito tempo, e como visto, houve a transição entre o reconhecimento do 

nascituro como simples parte do corpo da mãe no passado, para atualmente ser 

considerado como ser humano independente, dotado de personalidade jurídica, o 

qual obtém a proteção legal. 

Embora, detentor da personalidade jurídica, hodiernamente, a doutrina não é 

uníssona acerca do início da personalidade do nascituro, dividindo-se em três 

teorias: a teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria condicional. 

Neste trabalho, optou-se pelo mesmo entendimento defendido por Nelson 

Nery Júnior e Maria Helena Diniz, doutrinadores que adotaram a teoria 

concepcionista, segundo a qual se defende a vida e a personalidade do nascituro 

desde a concepção, visto ser a única que não afronta o direito à vida e ampara o 

princípio da dignidade em seus variados aspectos. 

O trabalho deixou evidente, também, que o Estado já implantara políticas 

públicas de proteção ao nascituro, direta e indiretamente, quando definiu formas de 

preservação da gestação e do ser humano em formação, como são os casos da 

licença à gestante prevista na Constituição Federal, a estabilidade provisória da 

gestante, criação da assistência social para maternidade, entre outras. Isso, sem 

dúvida, embora dirigidos a gestante, outorgam, indiretamente, proteção ao nascituro, 

de forma a lhe garantir a sobrevivência digna no corpo de sua mãe. 

Apesar desses diversos vestígios no ordenamento jurídico acerca da proteção 

do nascituro, a dificuldade em se conceder direitos que não estavam estampados, 

explicitamente, principalmente no que tange à concessão de alimentos no período 

de gestação, dificultava que os direitos do nascituro fossem tutelados. Assim, surgiu 

a Lei de Alimentos Gravídicos (Lei Federal n˚ 11.804/2008), a qual visa proteger, 

justamente, dois entes de direito: a gestante e o nascituro. Essa proteção legal se 

justifica, vez que os alimentos são imprescindíveis para que o ser humano, ainda em 

formação, nasça e sobreviva com dignidade. 



Os alimentos possuem, em geral, inúmeras características, dentre as quais se 

destacam como sendo mais importantes e aplicáveis também aos gravídicos o fato 

de serem personalíssimos, solidários, divisíveis, irrenunciáveis, indispensáveis, 

irrepetíveis, indisponíveis, impenhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis, periódicos e 

atuais. É incontestável que a aplicação dessas características na Lei de Alimentos 

Gravídicos causou muita polêmica, no particular da irrepetibilidade, especialmente, 

já que não existe a comprovação extreme de dúvidas da paternidade. 

Criada em julho de 2006, composta por doze artigos, mas só publicada, em 

novembro de 2009, com apenas seis artigos, devido aos vetos, a Lei de Alimentos 

gravídicos veio para tutelar um direito fundamental que, há muito tempo se buscava. 

Sem dúvida, é criada como forma de política pública, possibilitando o acesso à 

justiça da gestante para pleitear o que era também dever do Estado fornecer.  

Ao observar os aspectos processuais da lei, chegou-se à conclusão de que a 

legitimada para propor a ação é a gestante e não o nascituro representado por esta, 

ao contrário do que defendem alguns doutrinadores. Por esse motivo a 

determinação do foro competente é o domicílio da gestante, onde os alimentos 

gravídicos deverão ser prestados, pois é ela, também, a beneficiária direta da ação. 

Ocorre que, nascendo com vida a criança que, até então, estava no ventre, torna-se 

ela própria a legitimada ativa da ação e a mãe, sua representante. 

 Outrossim, quanto à sua propositura, deve ser ajuizada no momento da 

gravidez, isto é, após a concepção e antecedente ao parto; caso contrário, não 

atingiria a finalidade para qual a lei foi criada. 

Insta ressaltar, que, os alimentos deverão ser fixados, desde o despacho do 

magistrado e, assim como os alimentos comuns, devem ser observados os 

requisitos da necessidade versus possibilidade, pois diferente não poderia ser, em 

face do caráter de urgência, não se podendo esperar que o suposto pai fosse citado. 

A possibilidade de os avós figurarem no pólo passivo é outra grande 

discussão doutrinária e jurisprudencial, essa possibilidade, como nos demais casos 

de alimentos comuns, deve ser uma exceção, sendo admitida, mais precisamente, 

quando o suposto pai se encontrar entre os casos de paternidade presumida e 

estiver ausente, sem condições financeiras, ou mesmo quando for falecido. 

Apesar de se tratar de direitos que, há muito tempo, esperavam para serem 

tutelados, a Lei de Alimentos Gravídicos suscitou uma série de polêmicas. Entre 

elas, está o indício de paternidade, único requisito exigido para concessão dos 



alimentos gravídicos, analisado no âmbito do livre convencimento do magistrado. A 

característica da irrepetibilidade dos alimentos corrobora com a discussão.  

Sendo assim, como forma de amenizar os prejuízos que podem vir a ser 

sofridos pelo suposto pai, verificou-se a possibilidade de a gestante que agir de má-

fé ser responsabilizada civilmente, desde que reste comprovada a sua intenção de 

imputar a paternidade a alguém que sabia que não pertencida, e assim utilizar a lei 

em comento como forma de instrumento malicioso para conseguir objetivo diverso 

para o qual foi criada. 

Ocorre, que, a própria lei possibilita a aplicação do Código de Processo Civil 

como suplementar; assim, realizado o exame e constatado que não é o verdadeiro 

pai, poderá se utilizar de outros meios previstos neste dispositivo, caso da ação de 

indenização, para se ver ressarcido de eventuais prejuízos ante a alegada 

paternidade não comprovada. 

Frente a essas discussões, quando se trata, principalmente, da inobservância 

dos princípios garantidos, constitucionalmente, ao suposto pai, foi preciso sopesar 

os direitos do nascituro em contrapartida com os direitos daquele que está sendo 

obrigado a prestar alimentos, mesmo sem paternidade comprovada. Utilizando-se 

para tanto do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado, 

constitucionalmente, bem como, de seus instrumentos e aplicando-se os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, utilizados quando de conflitos entre direitos 

fundamentais, pode-se concluir que entre violar os direitos de liberdade, 

propriedade, intimidade e contraditório do suposto pai e o direito a alimentos ao 

nascituro, este deverá prevalecer. 

Em suma, quando dois princípios fundamentais estiverem em conflito, e se 

necessitar preservar um em detrimento do outro, no caso em estudo, o direito à vida, 

o bem maior, sem dúvida este deverá prevalecer. 

Essa conclusão visa, justamente, dar eficácia ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pois estará resguardando, como corolário desse, o direito à vida, 

isto é, o direito de se desenvolver com dignidade e, após o nascimento, ter vida 

digna. 
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