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ALIMENTOS GRAVÍDICOS
A Lei 11804/2008 disciplina o direito aos alimentos gravídicos, possibilitando à gestante o pleito judicial de uma

pensão para custeio das despesas adicionais decorrentes da gravidez em face do suposto pai de seu filho,

bastando para tanto apresentar no pedido inicial indícios de paternidade. Por imperativo constitucional a

criança e o adolescente tem direito de receber da família, do Estado e da sociedade, a proteção à vida, á

saúde, à dignidade e à convivência familiar.

CONCLUSÃO

“ A lei buscou assegurar a responsabilidade parental

desde a concepção - paternidade responsável -.

Tutelando os direitos do nascituro, já protegidos no

art.º 2º do Código Civil”. Portanto, antes do seu

nascimento. Assim os alimentos gravídicos, são os

valores suficientes para cobrir as despesas

adicionais do período da 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 medico, além de outras

que o juiz considere pertinentes. Com o advento da

referida lei os alimentos podem ser exigidos durante

a fase gestacional, não em nome do nascituro, mas

em nome da própria gestante.

Figura 1:Direitos do nascituro
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Tratando-se de uma lei que inova o conteúdo e a

abrangência da obrigação alimentar, a possibilitar o

pleito de alimentos pela gestante, com base em

apenas indícios de paternidade, polêmicas e dúvidas

são suscitadas quando da aplicação ao caso concreto.

Caberá, uma vez mais, aos operadores do direito, a

cautela necessária na aplicação da lei ao caso

concreto para evitar a utilização dessa lei como

instrumento de locupletamento indevido e dispersão

do sentimento de injustiça

Todavia, a critica que se faz é acerca da exigência

da lei apenas a indícios de paternidade para que a

obrigação alimentar seja imposta, como uma foto ou

troca de e-mails. A lei não define em que consistem

esses indícios de paternidade que o juiz deverá

considerar para a fixação dos alimentos gravídicos.

O juiz vai considerar o binômio necessidade e

possibilidade das partes.

Os juízes com base no principio do livre

convencimento motivado deverão ter a cautela e o

discernimento necessário para refutar o uso desse

instrumento para a obtenção de vantagem indevida

por parte da gestante de má-fé, que por vezes poderá

se valer da fragilidade dos indícios para exigir

alimentos de quem não seja realmente o pai do seu

filho. O questionamento e duvidas referente a real

paternidade só serão respondidos nos tribunais.


