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Introdução 

 Com a edição da Lei 11.804 criada em 5 de novembro de 2008 [1], cria-se a obrigação alimentar antes mesmo do 

nascimento com vida, na fase gestacional. Pretendeu a Lei garantir um regular desenvolvimento da gestação e um 

adequado parto. Segundo o artigo 2º da referida lei, os alimentos compreenderão os valores suficientes para cobrir as 

despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes 

a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e 

demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere 

pertinentes. 

Para a fixação desses alimentos basta a existência de indícios de paternidade, como dispõe o artigo 6º da Lei [1], 

“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.” Nessa perspectiva, 

fica evidente a fragilidade de tal artigo, uma vez que, não exige documento que comprove o vínculo jurídico de filiação, 

e mesmo sendo este possível, não seria adequado, haja vista a condição de nascituro do alimentando. 

O então revogado artigo 10 da Lei de Alimentos Gravídicos previa que em caso de resultado negativo de exame de 

paternidade, o autor responderia objetivamente pelos danos materiais e morais causados ao réu e, ainda, que a 

indenização seria liquidada nos próprios autos da ação de alimentos gravídicos. Como o único amparo que teria o 

suposto pai, foi vetado pelo Presidente da República, importa-nos indagar, se poderia o alimentante valer-se de aspectos 

subjetivos para responsabilizar a genitora pelos danos materiais e morais sofridos, quando da negatividade da 

paternidade. 

 Neste limiar, o presente estudo tem por objetivo averiguar a partir da Lei 11.804/2008, se há a possibilidade da mãe 

da criança ser responsabilizada quando, após o nascimento desta, seja comprovada a ausência do vínculo entre o 

alimentando e o alimentante. 

 

Material e métodos 

O método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico, com análise de material já elaborado, constituído principalmente 

de livros, legislações, jurisprudências e artigos científicos de autores relacionados ao assunto. Analisou-se a Lei 

11.804/2008, tecendo breves considerações sobre seus aspectos processuais, bem como, averiguando os fundamentos da 

obrigação de prestar alimentos gravídicos ante ao princípio da irrepetibilidade de tal verba, quando da negação da 

paternidade. Trata-se, por ora, de uma pesquisa qualitativa, na medida em que busca interpretar e compreender a Lei 

11.804/08. 

 

Resultados/Discussão 

Na sua acepção jurídica, alimentos representam todo o conjunto de prestações necessárias para a vida digna do 

indivíduo. Carlos Roberto Gonçalves [2] citando Yussef Cahali assinala que 

 

Constituem os alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de ministrar os 

recursos necessários à subsistência, à conservação da vida, tanto física como moral e social 

do indivíduo, sendo, portanto, a obrigação alimentar, „le devoir imposé juridiquement à une 

personne d‟assurer la subsistance d‟une autre personne. (CAHALI, 2001 apud 

GONÇALVES, 2011, p. 498). 

 

Inicialmente, cumpre-nos destacar que dentre as várias características da obrigação alimentar, podemos destacar a 

irrepetibilidade. Segundo Chaves e Rosenvald (2010), tem-se que, a quantia paga a título de alimentos não pode ser 

restituída pelo alimentando por ter servido à sua sobrevivência [3]. Assim, nessa perspectiva, mesmo vindo a ser 

 
 

 



 

 

desconstituído o título que serviu de base para o pagamento dos alimentos, descaberá a restituição dos alimentos pagos 

regularmente, em face da regra da irrepetibilidade. Muito se discute se o princípio da irrepetibilidade é absoluto quando 

comprovado dolo na sua obtenção, bem como na hipótese de erro no pagamento dos alimentos. Nesse viés, mesmo que 

os alimentos sejam considerados indevidos, conclui-se que não serão passíveis de restituição. Ao ser editada, a lei dos 

alimentos gravídicos reconhece o direito de alimentos à mulher gestante, e disciplina a forma como será exercido. 

Inicialmente a lei contava com doze artigos. Deste total enviado para a sanção do Presidente da República, seis deles 

foram vetados. Entre eles, estava o artigo 10, que previa a possibilidade do autor da ação responder objetivamente pelos 

danos morais e materiais causados ao réu, em caso de resultado negativo do exame de paternidade. Quanto ao veto, Luiz 

Paulo Viera de Carvalho [4] dispõe 

 

Trata-se de norma intimidadora, pois cria hipótese de responsabilidade objetiva pelo 

simples fato de se ingressar em juízo e não obter êxito. O dispositivo pressupõe que o 

simples exercício do direito de ação pode causar dano a terceiros, impondo ao autor o dever 

de indenizar, independentemente da existência de culpa, medida que atenta contra o livre  

exercício do direito de ação. (CARVALHO, 2009. p. 135) 

 

Como o artigo 6º da Lei, prevê que para a fixação dos alimentos bastam meros indícios de paternidade, fica claro que o 

réu que prestou alimentos indevidamente está totalmente desamparado. Indícios, de acordo com De Plácido e Silva 

(2000. p. 68) “são circunstâncias que se mostram e se acumulam para a comprovação do fato, assim tido como 

verdadeiro” [5]. Segundo, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2010), trata-se de um momento processual bastante 

singular, pois o magistrado deferirá os alimentos gravídicos com base em juízo perfunctório, independentemente de 

prova efetiva da paternidade [3]. Visto sob esse prisma, depreende-se não ser possível imputar à gestante 

responsabilidade objetiva, aquela que é apurada independentemente de culpa do agente causador do dano, ficando o 

suposto pai sem qualquer indenização.  Por outro lado, muito se discute acerca da possibilidade de indenização levando-

se em conta a responsabilidade subjetiva, aquela em que a obrigação de indenizar só ocorre com a comprovação de dolo 

ou culpa por parte do causador do dano, isto é, quando a gestante postula em juízo os alimentos gravídicos conhecendo 

plenamente que o demandado não é o genitor da criança. 

 

Acerca do assunto Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald [3] dispõem que: 

 

Na hipótese de comprovação da inexistência de vínculo paternal-filial entre o alimentando e 

o devedor, após o seu nascimento, a genitora não será obrigada a restituir os valores pagos. 

Com efeito, havendo indícios da paternidade, já se justifica a concessão dos alimentos 

gravídicos, a partir do princípio da paternidade responsável, insculpido 

constitucionalmente. Pensar em sentido diverso seria premiar os homens com o benefício da 

dúvida, deixando à mãe toda a responsabilidade pela manutenção do filho. De qualquer 

sorte, o acionado (o suposto genitor) poderá, após a comprovação judicial de que não é pai, 

pleitear indenização por dano moral, somente se conseguir evidenciar que a imputação a si 

dirigida decorreu de má-fé, devidamente comprovada, da mãe do menor. Ou seja, trata-se, a 

toda lógica, de hipótese de responsabilidade subjetiva, com o ônus de prova da culpa 

recaindo sobre o suposto pai. (CHAVES; ROSENVALD, 2011, p. 713) 

 

Nesse contexto, e levando em consideração o disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil de 2002 [6], ainda 

que o legislador tenha excluído a responsabilidade objetiva da gestante, persiste contra ela a responsabilidade subjetiva 

por danos morais e materiais.  Assim, caso fique demonstrado o dolo, a má-fé ou o exercício abusivo do direito por 

parte da gestante na ação de alimentos gravídicos, pode o réu, considerando a ausência do vínculo de paternidade e a 

existência de dano por ele sofrido, pleitear indenização contra a mãe da criança.  

 

Conclusão/Conclusões/Considerações finais 

Pelo exposto, demonstrou-se que a Lei 11.804/2008 [1] tem como finalidade precípua, a de proporcionar um 

nascimento com dignidade ao ser concebido. E para tanto, conferiu legitimidade ativa à própria gestante para a 

propositura da ação de alimentos. É certo que a proposta da Lei, atende as necessidades da gestante, que muitas vezes 



 

 

tinha que arcar sozinha todas as despesas decorrentes da maternidade.  O que muito se discute na Lei dos Alimentos 

Gravídicos, é a possibilidade do réu receber indenização por ter pagado alimentos àquele que não era seu filho.  Como 

supracitado, o único artigo que ampara o réu, no sentido de garantir alguma indenização, foi vetado, retirando-lhe a 

hipótese de imputar a gestante reponsabilidade objetiva.  

Sem embargos, não é demais afirmar que o Código Civil atual [6], assim como o Direito em geral, não compadece 

com a postura desleal, reprimindo o abuso de direito e a má-fé. Logo, se a gestante postula em juízo os alimentos 

gravídicos conhecendo plenamente que o demandado não é o genitor da criança, deve ser devidamente punida. Até 

porque, não sendo assim, haveria uma banalização e uma aceitação no ordenamento jurídico, com aqueles que se 

utilizam da lei, para praticar ato ilícito. Responsabilizar a gestante seria também, uma forma de coibir o ajuizamento 

dessas ações com o direto propósito de ocasionar prejuízo àquele apontado como pai. 

Desta forma, ausente o vínculo entre o alimentando e o alimentante, poderá este pleitear indenização desde que 

comprove o dolo ou má-fé da gestante.  
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