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Vistos, relatados e "discutidos estes , autos de 

AGRAVO ' DE INSTRUMENTO- •n° 633.573-4/0-00, da Comarca de 

-AGUDOS, em que é agravante M. D. C , sendo agravado J. H. G.: 

ACORDAM, em Nona Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a. 

seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO' RECURSO, V.U.", 'de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

Or julgamento teve a, .participação dos 

Desembargadores JOÃO CARLOS GARCIA (Presidente," sem voto), 

PIVA RODRIGUES e DÁCIO TADEU VIVIANI NICOLAU.. 

São Paulo, 31 de março de 2 009. 

GRAVA BRAZIL 
Relator 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 633.573-4/0-00 

AGRAVANTE: MDC 

AGRAVADO: JHG 

COMARCA: AGUDOS 

Alimentos gravídicos - Lei n.° 11.804/08 - Pedido 
de Liminar - Indeferimento - Inconformismo -
Ausência de indícios suficientes da paternidade -
Possibilidade de reapreciação após a formação do 
contraditório - Decisão mantida - Recurso 
desprovido. 

VOTO N° 5578 

1 - Trata-se de agravo de instrumento 

tirado de decisão que, em ação de alimentos gravídicos, 

proposta por MDC contra JHG, indeferiu o pedido de liminar. 

Inconformada, recorre a autora, 

alegando, em resumo, que morou com o réu de janeiro de 2007 

a agosto de 2008, sendo que, quatro meses após o início do 

relacionamento, ele passou a apresentar comportamento 

violento e deixou de contribuir com o sustento do lar. Narra, 

ainda, que em julho de 2008 foi agredida fisicamente pelo réu, 

quando já estava grávida. Argumenta que o delito por ele 

cometido enquadra-se na Lei n.° 11.340/06, conhecida com "Lei 

Maria da Penha", que se aplica à violência doméstica, cometida 

entre cônjuges. Fala sobre o direito à vida, à dignidade humana 

e aos direitos do nascituro. Aduz que está comprovada a 
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existência de um relacionamento estável entre as partes e que 

foram arroladas testemunhas que podem confirmar o alegado. 

Pede antecipação da tutela recursal. 

O recurso foi processado sem a 

antecipação de tutela almejada (fls. 55), dispensando-se as 

informações do juízo a quo, por desnecessárias, e a intimaçao do 

réu, posto não formada, ao tempo da interposição, a relação 

jurídico-processual. A r. decisão agravada, a prova da intimaçao 

e as procurações encontram-se, por cópia, a fls. 52, 53v.°, 40. 

Ausente o preparo, em vista da gratuidade judiciária que 

beneficia a agravante (fls. 53 e 40). É o relatório do necessário. 

2 - Dispõe o artigo 6o, da Lei n.° 11.804, 

d e 0 5 / 1 1 / 2 0 0 8 , q u e "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". 

No presente caso, a liminar foi indeferida 

em razão da insuficiência dos indícios de paternidade trazidos 

pela agravante. 

A decisão deve ser confirmada. Com 

efeito, embora a petição inicial afirme que o agravado residiu em 

companhia da agravante por mais de um ano e meio, as únicas 

provas do relacionamento que instruíram a inicial foram 

fotografias do casal (fls. 46), que pouco podem dizer a respeito 

do direito a se comprovar, bem como o Boletim de Ocorrência de 

fls. 44. 

Quanto a esse segundo documento, ainda 

que indique a presença do agravado ao plantão policial, o que, a 
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princípio, não lhe emprega caráter unilateral, não se pode dizer 

que seja suficiente, antes da manifestação do agravado nos 

autos, para se afirmar que ele seja o pai do filho da agravante. 

Desse modo, nessa fase preambular, 

ainda são parcos os elementos que possam indicar a 

paternidade, inviabilizando, assim, a concessão da liminar 

buscada pela agaravante. 

Recomendável que se aguarde pelo 

contraditório, momento em que o pedido poderá ser reapeciado, 

conforme o substrato trazido pela defesa do agravado. 

Concluindo, mantém-se a decisão 

recorrida. 

3 - Ante o exposto, nega-se provimento 

ao recurso. É o voto. 
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