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MENSAGEM Nº 853, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008. 

 

Senhor Presidente do Senado Federal,  

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1
o
 do art. 66 da Constituição, decidi vetar 

parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n
o
 

7.376, de 2006 (n
o
 62/04 no Senado Federal), que “Disciplina o direito a alimentos gravídicos e a 

forma como ele será exercido e dá outras providências”.  

Ouvidos, o Ministério da Justiça, a Advocacia-Geral da União e a Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos:  

Art. 3
o
   

“Art. 3
o
  Aplica-se, para a aferição do foro competente para o processamento e julgamento das ações 

de que trata esta Lei, o art. 94 da Lei n
o
 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”  

Razões do veto  

“O dispositivo está dissociado da sistemática prevista no Código de Processo Civil, que estabelece 

como foro competente para a propositura da ação de alimentos o do domicílio do alimentando. O 

artigo em questão desconsiderou a especial condição da gestante e atribuiu a ela o ônus de ajuizar a 

ação de alimentos gravídicos na sede do domicílio do réu, que nenhuma condição especial vivencia, 

o que contraria diversos diplomas normativos que dispõem sobre a fixação da competência.”  

Art. 5
o
  

“Art. 5
o
  Recebida a petição inicial, o juiz designará audiência de justificação onde ouvirá a parte 

autora e apreciará as provas da paternidade em cognição sumária, podendo tomar depoimento da 

parte ré e de testemunhas e requisitar documentos.”  

Razões do veto  

“O art. 5
o
 ao estabelecer o procedimento a ser adotado, determina que será obrigatória a designação 

de audiência de justificação, procedimento que não é obrigatório para nenhuma outra ação de 

alimentos e que causará retardamento, por vezes, desnecessário para o processo.”   

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se ainda pelo veto aos 

seguintes dispositivos:  

Art. 8
o
   

“Art. 8
o
  Havendo oposição à paternidade, a procedência do pedido do autor dependerá da realização 

de exame pericial pertinente.”  

Razões do veto  

“O dispositivo condiciona a sentença de procedência à realização de exame pericial, medida que 

destoa da sistemática processual atualmente existente, onde a perícia não é colocada como condição 

para a procedência da demanda, mas sim como elemento prova necessário sempre que ausente 

outros elementos comprobatórios da situação jurídica objeto da controvérsia.”   

Art. 10  

“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.”  

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.”  

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres manifestaram-

se ainda pelo veto ao seguinte dispositivo:  



Art. 9
o
  

“Art. 9
o
  Os alimentos serão devidos desde a data da citação do réu.”  

Razões do veto  

“O art. 9
o
 prevê que os alimentos serão devidos desde a data da citação do réu. Ocorre que a prática 

judiciária revela que o ato citatório nem sempre pode ser realizado com a velocidade que se espera e 

nem mesmo com a urgência que o pedido de alimentos requer. Determinar que os alimentos 

gravídicos sejam devidos a partir da citação do réu é condená-lo, desde já, à não-existência, uma vez 

que a demora pode ser causada pelo próprio réu, por meio de manobras que visam impedir o ato 

citatório. Dessa forma, o auxílio financeiro devido à gestante teria início no final da gravidez, ou até 

mesmo após o nascimento da criança, o que tornaria o dispositivo carente de efetividade.”  

Por fim, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:  

Art. 4
o
  

“Art. 4
o
  Na petição inicial, necessariamente instruída com laudo médico que ateste a gravidez e sua 

viabilidade, a parte autora indicará as circunstâncias em que a concepção ocorreu e as provas de que 

dispõe para provar o alegado, apontando, ainda, o suposto pai, sua qualificação e quanto ganha 

aproximadamente ou os recursos de que dispõe, e exporá suas necessidades.”  

Razões do veto  

“O dispositivo determina que a autora terá, obrigatoriamente, que juntar à petição inicial laudo sobre a 

viabilidade da gravidez. No entanto, a gestante, independentemente da sua gravidez ser viável ou 

não, necessita de cuidados especiais, o que enseja dispêndio financeiro. O próprio art. 2
o
 do Projeto 

de Lei dispõe sobre o que compreende os alimentos gravídicos: „valores suficientes para cobrir as 

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

inclusive referente à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

complementares, internações, parto e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis 

(...)‟. Esses gastos ocorrerão de qualquer forma, não sendo adequado que a gestante arque com sua 

totalidade, motivo pelo qual é medida justa que haja compartilhamento dessas despesas com aquele 

que viria a ser o pai da criança.”  

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados do 

projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso 

Nacional. 
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