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RESUMO

O presente estudo tem por escopo analisar a Lei nº 11.804/2008 (Lei de Alimentos Gravídicos), tendo em vista que nas ações derivadas desta 
norma o magistrado leva em consideração meros indícios de paternidade para a fixação dos alimentos. Todavia, essa obrigação além de retroagir 
à data da concepção, perdura até o nascimento com vida e ainda pode ser convertida em alimentos definitivos à criança, até que haja ação 
revisional do valor já estabelecido. Outra inquirição deste trabalho é que, em regra, o requerido (suposto pai) na ação em epígrafe terá a 
confirmação da paternidade somente após o nascimento do bebê, através da realização do exame pericial de DNA (Ácido desoxirribonucleico -
ADN), pois apesar de ser possível a realização de tal exame durante o período gestacional é prejudicial à saúde do nascituro. Desta forma, o 
suposto pai experimenta o dissabor da incerteza do vínculo genético até o nascimento da prole, no entanto, se a genitora for capaz de comprovar 
os indícios de paternidade, o requerido não será eximido da obrigação de prestar os referidos alimentos, ainda que entre as partes não tenha 
havido um relacionamento duradouro, união estável ou casamento. Dessa forma, temos de um lado a probabilidade de resultado negativo do 
exame de DNA, que é danoso ao alimentante, tanto do ponto de vista material, por ter realizado o pagamento dos valores alimentares já 
arbitrados, que são irrepetíveis, bem como do ponto de vista moral, por ter sido injustamente apontado como pai do recém-nascido. De outro 
lado, não podemos desprezar a necessidade de assistência à mulher gestante e ao ser que esta sendo gerado em seu ventre (nascituro). Diante de 
tais afirmações, a problemática levantada é averiguar pontualmente os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, acerca do impasse 
resultante de exame negativo de DNA do alimentante em relação ao alimentado, após o nascimento com vida deste último, ou seja, teria ele 
(suposto pai - alimentante) após a negativa de paternidade direito a alguma indenização ou reparação do dano com ressarcimento daquilo que 
pagou ao alimentado? Ademais, a pesquisa busca como objetivo geral detectar sobre a possibilidade do alimentante reembolsar a pecúnia paga à 
gestante, quando, posteriormente descobrir que não há vínculo genético entre si e o alimentando. Em verdade, a motivação desta pesquisa 
originou-se de uma inquietação pessoal que surgiu, considerando que ao realizar estágio em uma Vara de família e perceber quão delicado é o 
tema buscou-se mecanismos para sanar a dúvida acima. Para tanto, na composição metodológica da presente dissertação, elegeu-se a pesquisa 
bibliográfica, já que esta é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca do problema levantado. Com a 
finalidade de constatar a veracidade ou não da hipótese, foram estabelecidos objetivos, que embasaram a divisão da presente pesquisa, sendo 
abordados no primeiro momento os aspectos gerais dos alimentos, sob a ótica jurisdicional, no segundo momento o nascituro como sujeito de 
direito aos alimentos no ordenamento jurídico brasileiro, em seguida explanada a lei dos gravídicos e detalhados alguns de seus procedimentos, 
por fim, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos gravídicos e a possibilidade de reavê-los quando restar configurada a inexistência de 
paternidade.  Nesse ínterim, conclui-se que o suposto pai, apesar de sair em desvantagem devido ao princípio da não repetição, assim como com 
a vedação do art. 10º da Lei 11.804/08, que impossibilitou a restituição dos valores nos próprios autos da ação de alimentos gravídicos, este 
poderá ingressar com pedido de indenização contra a gestante que propôs a ação referente à legislação em comento ou até mesmo ajuizar ação 
regressiva em desfavor do verdadeiro genitor da criança.
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