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RESUMO 
Saber sobre a ascendência é um direito de todos. Baseado nisso o legislador criou o instituto 
da investigação de paternidade. Saber de sua origem, porém, não é a única conseqüência da 
investigação de paternidade, ela traz inúmeros aspectos e o principal deles é a obrigação 
alimentar, instituto este que gera várias controvérsias e abarrota o Judiciário brasileiro. 
Questão mais delicada é a dos alimentos gravídicos, ou seja, aqueles devidos à gestante para a 
mantença saudável de sua gravidez, e que devem ser pagos pelo suposto pai, uma vez que é 
bastante inviável o exame de paternidade quando o infante ainda não nasceu. Havendo o 
nascimento com vida é possível a feitura de exame comprobatório da qualidade de pai e sendo 
o antes suposto pai desvendado pai verdadeiro os alimentos gravídicos convertem-se 
automaticamente em alimentos em favor da criança. Problema dos graves se enfrenta, porém, 
se o exame de paternidade restar negativo, demonstrando a não paternidade do suposto pai. 
Fica a pergunta, ainda sem resposta pacífica na doutrina e na jurisprudência, que se para esse 
homem que pagou erroneamente as prestações alimentares caberia alguma tutela que lhe 
garantisse o ressarcimento de seu dinheiro, caracterizando os danos materiais por ele sofrido e 
que, também, lhe desse o direito de pleitear danos morais, uma vez que estes sofreu.  
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INTRODUÇÃO  

 

Este artigo procura fazer uma análise teórico-descritiva, voltada aos operadores do 

Direito, dos diversos aspectos que envolvem a problemática dos alimentos gravídicos. 

Partindo de um estudo bibliográfico de temática diversa, com o objetivo de demonstrar de 

onde vem a obrigação alimentar, na determinação de quem é o pai numa relação de 

parentesco, como se instituiu a questão dos alimentos de uma forma geral, abordando os 

principais aspectos dessa temática, de quem é a responsabilidade pelo pagamento de pensão 

de alimentos e quem pode requerê-los, passando também pela situação do nascituro e da 
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tutela de seus direitos, chaga, assim, a abordagem clara e de fácil entendimento sobre a 

principal controversa acerca do assunto, se há a possibilidade de pagamento de danos morais 

e materias ao suposto pai que pagava os alimentos gravídicos, quando se descobre, 

posteriormente ao nascimento com vida, que este não é o verdadeiro pai. 

	  

REFERENCIAL TEÓRICO 
Baseado principalmente em obras de autores renomados e na Lei vigente no país sobre 

os assuntos abordados. O estudo fundamenta-se no que diz principalmente Fernando Simas 

Filho(2008), em sua obra “A prova na Investigação de Paternidade”, quando nos fala sobre a 

ação de investigação de paternidade, abordando questões como a definição de paternidade, de 

como se faz a sua prova, os métodos mais utilizados para isso e as situações mais 

controversas, também se utilizou bastante a obra “Direito Civil Brasileiro”, de Carlos Roberto 

Gonçalves (2005),  quando da análise da ação de alimentos e seus aspectos mais relevantes 

para o Direito. 

Tratando dos alimentos gravídicos, objeto principal do presente artigo, utilizou-se de 

forma abrangente a artigo científico de Flávio Monteiro de Barros (2008), denominado 

“Alimentos gravídicos”, que aborda claramente a situação da mulher gestante e os alimentos 

devidos a ela pelo suposto pai do fato, tratando também da questão dos danos materias e 

morais caso seja comprovada a não paternidade do antes considerado pai.   

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

 
 Por paternidade entende-se a qualidade de ser pai. A dúvida atinente a essa qualidade 

se instala no momento em que um filho, que desconhece seu pai, quer descobrir quem este é. 

Para que isso ocorra o legislador colocou a disposição desse filho a ação de investigação de 

paternidade, que possui natureza familiar e que visa o reconhecimento da paternidade. 

O filho é, portanto, o sujeito ativo privativo da ação, que pode, caso seja menor de 

idade, ser representado por sua genitora, tutor, curador ou guardião. Caso o filho tenha 

falecido antes de ingressar a ação, seus herdeiros não mais poderão fazê-lo, porém se faleceu 

depois de já iniciada a ação, seus herdeiros poderão prosseguir com ela, habilitando-se no 

processo (FILHO, 2008). 

Ressalte-se que a referida ação deve ser utilizada para filhos havidos fora do 

casamento, doutrinariamente conhecidos como filhos extramatrimoniais, ou seja, para filhos 



concebidos dentro da relação matrimonial não há dúvida em relação à paternidade, já que, 

presume-se pai o marido da mãe, conforme entende Carlos Roberto Gonçalves (2005, p. 274): 
Baseado no que normal e comumente acontece (quod plerumque accidit), presume o 
legislador que o filho da mulher casada foi fecundado por seu marido. Tal presunção 
visa preservar a segurança e paz familiar, evitando ‘que se atribua prole adulterina à 
mulher casada e se introduza, desnecessariamente, na vida familiar, o receio da 
imputação de infidelidade’.  

 

Do exposto acima fica o questionamento: um marido que acredite ter sido traído por 

sua esposa não poderá negar a paternidade de filho, se considerar que este não é seu? A 

resposta é sim, e para isso existe o mecanismo da ação de contestação ou negatória de 

paternidade, que só o marido tem a titularidade, mas que se este vier a falecer no curso do 

processo passa a seus herdeiros.  O sujeito passivo do processo é o filho, também figurando 

no pólo passivo a mãe, já que esta efetuou o registro de nascimento, e caso o filho já seja 

falecido no momento da propositura da ação, ela deve ser movida contra seus herdeiros, que 

na maioria das vezes é a própria mãe (GONÇALVES, 2005, p. 283 – 285). 

 Um filho extramatrimonial pode ser reconhecido tanto de forma voluntária como de 

forma judicial, expliquemos cada uma dessas formas. A forma voluntária é aquele 

reconhecimento feito no registro de nascimento, por escritura pública ou escrito particular, 

por testamento, ou manifestação direta e expressa perante o juiz (FILHO, 2008, p. 33), quer 

dizer, pois, que, o suposto pai, espontaneamente, assume a paternidade do filho. Já o 

reconhecimento judicial se dá pela ação de investigação de paternidade, que segue o rito 

ordinário e admite todos os meios de provas existentes, dando-se bastante importância a prova 

pericial, tendo-se em vista o famoso exame de DNA, relacionado com a “identidade biológica 

das pessoas” (FILHO, 2008, p. 39) e que fornece um resultado bastante preciso acerca da 

filiação de alguém. Esse tipo de reconhecimento de paternidade também é denominado 

“paternidade forçada” (FILHO, 2008, p. 39), visto que ela é declarada contra a vontade do 

pai. 

Caso haja a recusa do suposto pai em fazer o exame de DNA, há a presunção de 

paternidade deste, conforme Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: “Em ação 

investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris 

tantum de paternidade.”  

Vale ressaltar, porém, que essa presunção não é absoluta, quer dizer, se houver 

elementos que demonstrem não ter havido qualquer relação sexual entre a mãe e o suposto pai 

ao tempo da concepção do filho, ela é afastada.  



Os efeitos do reconhecimento de uma paternidade são diversos, o principal deles é 

estabelecer a relação jurídica de parentesco entre pai e filho. O reconhecimento tem natureza 

declaratória, pois somente declara a situação pré-existente de pai e filho, tem efeito ex tunc, 

ou seja, seus efeitos retroagem desde a data do nascimento do filho ou até mesmo desde a data 

de sua concepção, e validade erga omnes, quer dizer, oponível contra todos. Assim, o filho 

passa a usar também o nome do pai, devendo seu registro de nascimento ser retificado, se o 

filho for menor, fica o declarado pai sujeito ao poder familiar, devendo sustentar, ter sob sua 

guarda e educar esse filho, entre o pai reconhecido e o filho passa a haver direitos recíprocos 

aos alimentos, além dos direito patrimoniais no âmbito sucessório etc. 

Mencione-se também que o reconhecimento dos filhos havidos fora do matrimônio é 

irrevogável, apesar de ser possível a anulabilidade do ato, isto é, poderá ser intentada ação 

anulatória de reconhecimento sempre que se verificar sua desconformidade com a verdadeira 

filiação biológica. (GOLÇALVES, 2005, p. 326).  

De importância especial é a questão da investigação de paternidade do nascituro, quer 

dizer, daquele que está para nascer, daquele que, nascendo com vida, será considerado pessoa 

nos termos da lei. O entendimento majoritário da doutrina é o de que o nascituro não pode ser 

autor em uma ação de investigação de paternidade, tendo em vista que a referida ação é 

personalíssima, e o nascituro ainda não é considerado pessoa para a lei (FILHO, 2008, p. 57).   

Apesar disso, existem decisões que dão à mãe o direito de representar o nascituro 

numa ação investigatória de paternidade, e, havendo o nascimento com vida, passa-se ao 

infante a titularidade da pretensão. Há entendimentos, porém, de que essa ação deveria ser 

imposta pela mãe nos últimos três meses de gestação (FILHO, 2008, p. 64), já que nesse 

período haveria maior viabilidade de o nascituro nascer com vida antes de finda a ação de 

investigação de paternidade. 

Paralelamente ao acima mencionado, pode a mulher grávida ingressar com uma ação 

de alimentos “pró-nascituro”, uma vez que é da nutrição dela que sai a alimentação daquele 

(FILHO, 2008, p. 64), esse assunto, porém, será tratado com maiores detalhes mais adiante. 

 

AÇÃO DE ALIMENTOS 

 
 Carlos Roberto Gonçalves (2005, p. 440), citando Orlando Gomes, define alimentos 

da seguinte maneira: “Alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de 



quem não pode provê-las por si. Têm por finalidade fornecer a um parente, cônjuge ou 

companheiro o necessário à sua subsistência”. 

 

A doutrina majoritária, porém, alarga o conceito de alimentos, não os restringindo 

somente àquilo necessário a subsistência do alimentando, mas também abrangendo a 

manutenção da condição moral e social dele, incluindo nisso o vestuário, a habitação, a 

assistência médica, a instrução e a educação. 

O fundamento que justifica a obrigação alimentar é o de que deve haver solidariedade 

humana e econômica entre os membros da família ou os parentes.   

Vale também ressaltar que essa modalidade de assistência é imposta por lei, isso por 

que “o Estado tem interesse direto no cumprimento das normas que impõem a obrigação legal 

de alimentos, pois a inobservância ao seu comando aumenta o número de pessoas carentes e 

desprotegidas, que devem, em consequencia, ser por ele amparadas. Daí a razão por que as 

aludidas normas são consideradas de ordem pública, inderrogáveis por convenção entre os 

particulares e impostas por meio de violenta sanção, como a pena de prisão a que está sujeito 

o infrator” (GOLÇALVES, 2005, p. 441). 

A pena de prisão, no caso de inadimplência de obrigação alimentar, configura exceção 

ao princípio de que não poderá haver prisão por dívida e se justifica pelo fato de que a 

obrigação de pagar alimentos atende, além do interesse individual, o interesse público.  

Ressalta-se, todavia, que a simples falta de pagamento da obrigação não acarreta, por 

si só, a prisão do devedor. Deve haver, para que haja a prisão, resistência, desobediência, 

teimosia, protelação proposital ao pagamento da pensão de alimentos por parte do 

inadimplente, mesmo possuindo, este, meios necessários para soldar sua dívida. 

A obrigação de prestar alimentos possui quatro pressupostos, quais sejam, existência 

de um vínculo de parentesco, necessidade do reclamante, possibilidade financeira da pessoa 

obrigada e proporcionalidade entre o que o obrigado pode pagar e à necessidade do 

alimentado, conforme se verifica da leitura dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil: 
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. 
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação 
de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. 
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de 
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 

 



Há, também, várias espécies de alimentos, trabalharemos aqui apenas duas dessas 

espécies, os alimentos provisórios e os alimentos provisionais.  

Esses dois institutos são distintos, porém possuem como ponto em comum a 

possibilidade de expedição de mandado liminar, deferindo o adiantamento dos alimentos 

iniciais, com o objetivo de garantir recursos para a sobrevivência do alimentado durante o 

processo, sendo, assim, de caráter temporário (MADALENO, 2008). 

Os alimentos provisórios podem ser postulados quando existir prova pré-constituída de 

parentesco, casamento ou companheirismo e também prova da obrigação alimentar, havendo 

essas provas o juiz fixará, obrigatoriamente, os alimentos provisórios, caso sejam requeridos.  

Já os alimentos provisionais dependem dos normais pressupostos da tutela 

assecuratória, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. Expliquemos cada umas 

dessas expressões. 

Fumus boni juris, se traduzirmos exatamente, quer dizer fumaça do bom direito, ou 

seja, quando existem fortes indícios que o direito pleiteado realmente exista no caso concreto. 

Por periculum in mora entende-se o perigo da demora, quer dizer, é o risco que existe 

caso haja a demora na tomada de uma decisão. Expressa que o pedido deve ser julgado 

procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão, 

para evitar dano grave e de dificil reparação. 

Verificados esses dois pressupostos pode ser concedida a tutela antecipada que garante 

os alimentos provisionais. Interessante verificar também que os alimentos provisionais não 

exigem prova imediata do vínculo parental, mas isso não significa que só podem postular por 

essa espécie de alimentos aqueles que não possuem prova do referido vínculo (MADALENO, 

2008).  

O pagamento da obrigação de natureza alimentar recai sobre todos os ascendentes e 

descendentes, não estando, portanto, vinculada ao poder familiar, que incide somente sobre os 

pais, já que estes possuem dever de sustento.  

A referida obrigação decorre da relação de parentesco, em linha reta ou colateral até o 

segundo grau, do casamento e da união estável, porém apenas quatro tipos de parentes, de 

ordem hierarquicamente preferencial, são obrigados a prestar assistência alimentar, conforme 

diz Carlos Roberto Gonçalves (2005, p. 481): 
a) pais e filhos, reciprocamente; b) na falta destes, os ascendentes, na ordem de sua 
proximidade; c) os descendentes, na ordem de sucessão; d) os irmãos, unilaterais ou 
bilaterais, sem distinção ou preferência. Os demis parentes, consequentemente, não 
se acham sujeitos ao encargo familiar. 

 



 A ação de alimentos esta descrita na Lei nº 5.478 de 25 de julho de 1968, conhecida 

como “Lei de Alimentos”, e prevê procedimento especial, mais rápido e concentrado, para as 

questões que envolvem alimentos. Vale dizer que somente poderá fazer uso desse 

procedimento diferenciado quem fizer prova do parentesco ou do dever alimentar.  

 

ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

 
Para assegurar os direitos do nascituro, o Direito pátrio prevê algumas medidas de 

salvaguarda. O artigo 2º do Código Civil ressalta em seu texto o direito a personalidade, que 

tem início com o nascimento com vida, entretanto, desde a concepção já resguarda os direitos 

do nascituro, que possui somente expectativa de direitos: “Art. 2o A personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 

do nascituro.” (BRASIL, 2002). Encontra-se ainda, nesta mesma lei, outros dispositivos que 

contém outros direitos que serão adquiridos se houver o nascimento com vida, como é o caso 

da herança: “Art. 1.798 Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no 

momento da abertura da sucessão.”(BRASIL, 2002) Grifo nosso.  

 

Fazendo uma analise perfunctória de outros ramos do Direito, encontraremos diversas 

leis para a proteção do nascituro e da gestante. No âmbito Penal, no que diz respeito à vida, 

existem normas que irão protegê-los desde a concepção, impedido que a gestação se 

interrompa e a expectativa de direitos se extinga.  No Direito do Trabalho, a Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), apresenta um capítulo todo voltado a proteção da mulher, contendo 

medidas especiais para o período gestacional, como disponibilidade de horário para consultas 

medicas e até a possibilidade de mudança de função, se esta for prejudicial ao pleno 

desenvolvimento da gestação.  

Para o nascimento de uma criança saudável, e consequentemente uma gestação e 

período pós-parto seguros para a mãe, é certo que esta tem que possuir uma alimentação 

mínima balanceada, bem como acompanhamento médico específico. É pacífico o 

entendimento, na sociedade ocidental, que a gravidez não é uma doença, mas um lapso 

temporal em que a mulher precisa de mais cuidados.  

Esses cuidados geram um custo extra em comparação ao custo que uma mulher teria 

normalmente, se não estivesse gestante. Em alguns casos, porém, a mulher grávida não tem 

como arcar com tais despesas, e, assim, prevendo essa possibilidade, o legislador criou uma 



lei específica para assegurar que a gestante possua assistência financeira do possível pai da 

criança. É a Lei nº 11.804/2008, mais conhecida como Lei de Alimentos Gravídicos. O artigo 

2º da referida Lei apresenta o conceito de Alimentos Gravídicos: 
Os alimentos de que trata esta Lei 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. (BRASIL, 2008) 

 

A definição de alimentos, neste caso, não se limita ao consumo nutricional para a 

sobrevivência da mãe e do feto, mas também abrange todos os cuidados básicos para o 

nascimento, como o acompanhamento de pré-natal. A responsabilidade dos custos 

gestacionais é de ambos os pais, devendo ser dividida segundo as condições de cada um.  

Analisando este dispositivo legal entende-se que a mãe tem a legitimidade para propor 

tal ação visto que é ela que irá salvaguardar a expectativa de direitos do nascituro, conforme 

entende o doutrinador Flávio Monteiro de Barros, em artigo publicado sobre o tema: 
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. 

 

A ação possui valor correspondente aos gastos da gestação e será, após verificado o 

nascimento com vida, convertida em pensão alimentícia em favor da criança, conforme artigo 

6º, parágrafo único, de referida Lei de Alimentos Gravídicos:“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 sua revisão.” 
 

POSSIBILIDADE REPARAÇÃO DE DANOS NA AÇÃO DE ALIMENTOS 

GRAVÍDICOS  

 
A ação de alimentos gravídicos é movida pela gestante contra o suposto pai do 

nascituro em questão. Para ser aceito o pedido basta que ocorram fortes indícios da 

paternidade, não precisando existir casamento, união estável ou sequer um relacionamento 

duradouro entre as partes.  



É totalmente viável a possibilidade de a ação ser promovida com fundamentos apenas 

em indícios de paternidade, haja vista que a comprovação desta é possível por meios de 

exames. Ressalta-se, porém que a feitura dos referidos exames não é recomendada, por serem 

de custos elevados e ocasionarem grandes riscos ao feto, que é o principal tutelado na ação de 

alimentos gravídicos.  

Com a existência de indícios da paternidade, caberá ao juiz determinar a fixação dos 

alimentos gravídicos e, havendo o nascimento com vida, serão eles, automaticamente, 

convertidos em pensão alimentícia, permanecendo no mesmo valor acordado. Querendo as 

partes, após o nascimento, poderão questionar tal valor. Tendo em vista que a Lei fala em 

revisão da pensão anteriormente fixada, aí está incluída a possibilidade da existência de 

dúvida quanto à paternidade do infante, podendo o suposto pai pedir a realização de exames 

para a confirmação se é ou não o genitor da criança. 

No caso do exame ter resultado negativo, poderia aquele que foi apontado como pai, 

pedir o ressarcimento de tais verbas? Caberia alegar além de danos materias, também os 

danos morais, já que fora atingido moralmente? O artigo 10º da Lei de Alimentos Gravídicos, 

atualmente revogado, previa que sim: “Art. 10: 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.” 

(BRASIL, 2008). Tal dispositivo foi vetado conforme explicação contida no portal eletrônico 

do planalto:  
Razões do veto  
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. 

 

O motivo do veto é claro, uma norma não pode ser intimadora, e já que a ação 

fundamenta-se apenas em fortes indícios, podendo ser provada somente em momento 

posterior, seria inviável que existisse algum dispositivo que limitasse o direito de ingressar de 

ação, colidindo com um princípio fundamental previsto na Constituição Federal, o princípio 

do acesso à justiça.  

É entendimento pacífico no ordenamento jurídico brasileiro que o dano material tem 

que possuir nexo de causalidade para existir, ou seja, deve haver uma relação direta entre o 



dano e a sua causa. Não sendo devida, portanto, a resposta objetiva em caso de negativa de 

paternidade. 

Embora o referido artigo 10º da Lei tenha sido revogado, ainda existe a possibilidade 

de ação de regresso contra os danos gerados por ação de alimentos gravídicos.  

A responsabilidade civil supera o veto existente na lei, aplicando-se a qualquer relação 

regida pelo Direito Civil, não deixando margens descobertas para danos.  

Ao observar o artigo 186 do Código Civil, verificamos que a autora pode responder 

pela indenização desde que verificada a sua culpa. É preciso ter presente o dolo ou a vontade 

de causar prejuízos, ou ainda que exista culpa em sentido estrito, quer dizer, que tenha havido 

negligência, imprudência ou imperícia. Sobre	  tal	  assunto,	  versa	  Flávio	  Monteiro: 
“[...] não é lícito ao suposto pai mover ação judicial para reaver 
da mãe do nascituro os alimentos pagos, porquanto os 
alimentos visam garantir a sobrevivência da pessoa e, por isso, 
não há falar-se em enriquecimento à custa de outrem, 
afastando-se, destarte, a possibilidade de invocação do art. 884 
do Código Civil. É, no entanto, cabível ação in rem verso 
contra o verdadeiro pai, desde que este tenha agido com dolo, 
silenciando intencionalmente sobre a paternidade, 
locupletando-se indiretamente com o pagamento dos alimentos 
feito por quem não era o genitor da criança.” (BARROS, 2011) 
 

A ação de reparação de danos fica então não albergada na lei específica, mas no 

âmbito geral de aspectos civis.  

 

RESULTADOS 

 
Não se tem uma decisão pacífica nem na doutrina nem na jurisprudência a respeito do 

assunto objeto desse artigo, visto que enquanto alguns afirmam não ser possível que haja uma 

reparação de danos materias e morais em matéria de ação de alimentos gravídicos, uma vez 

comprovada a situação de não paternidade do antes considerado pai, outros dizem ela ser 

possível em face da mãe do infante ou até mesmo em face do verdadeiro pai. Cabe fazer uma 

análise do caso concreto para se chegar a solução mais justa, verificando-se se houve culpa ou 

dolo da genitora e do verdadeiro pai, uma vez que não há lei específica regulando o assunto.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Importante tutelar, sem sobra de dúvidas, antes e em detrimento de quaisquer outros, 

os direitos do nascituro, que, possuindo uma expectativa de direitos, caso nasça com vida, 



deve ser protegido de todas as formas. Os alimentos gravídicos vêm com esse objetivo, 

proporcionar a melhor nutrição e acompanhamento médico-hospitalar à mulher gestante e seu 

feto, visando resguardar uma boa e saudável gravidez. Salutar é essa determinação legal, visto 

que, no período em que se encontra gestante a mulher tem suas despesas aumentadas 

consideravelmente e não se tinha uma justificativa cabível para que não houvesse a divisão 

dessas despesas com o futuro pai, uma vez que é em beneficio do filho que estar por nascer.  

Na situação de serem pai e mãe do feto casados, ou viverem em união estável, 

observa-se que essas despesas são divididas sem que se perceba, posto que estão morando na 

mesma residência e, na maioria das vezes, desejaram a concepção daquele filho. Verifica-se, 

porém, que quando gerado de forma contraria a vontade de seus pais, tendo  estes, muitas 

vezes pouca convivência e nenhuma afinidade, as despesas auferidas com a gravidez ficavam 

as custas da mulher. Hoje, com a existência dos Alimentos Gravídicos, é de responsabilidade 

de ambos os genitores a mantença de uma gestação saudável e com os necessários recursos 

para um bom desenvolvimento do feto, enquanto no ventre de sua mãe. 
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