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INTRODUÇÃO

O significado do termo alimentos, ao menos num primeiro momento, remete à ideia de algo a ser ingerido, isto

é, comida. Tal interpretação não é de todo inverossímil, uma vez que o vocábulo também possui esse sentido,

contudo, sua integral abrangência vai mais além, pois traduz a ideia de sustento, de subsistência.

DESENVOLVIMENTO

O princípio básico da obrigação alimentar pelo qual

o montante de alimentos deve ser fixado de acordo

com as necessidades do alimentando e as

possibilidades do alimentante. No Direito de

Família, a obrigação alimentar compreendem tudo o

que uma pessoa tem direito a receber de outra para

atender as necessidades físicas, morais e jurídicas;

instituem as importâncias em dinheiro ou

prestações in natura a que uma pessoa se obriga

por força de lei, a prestar a outra. O Superior

Tribunal de Justiça editou a Súmula 309, que aduz:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do

alimentante é o que compreende as três prestações

anteriores à citação e as que vencerem no curso do

processo”.

Figura 1: Prisão alimentícia
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CONCLUSÃO

Para garantir o direito à pensão alimentícia e o

adimplemento da obrigação, o credor poderá usar os

seguintes meios: Ação de alimentos, para reclamá-los

(Lei n. 5.478/68); Execução por quantia certa (artigo

732, CPC); Desconto em folha de pagamento da

pessoa obrigada (artigo 734, CPC); Reserva de

aluguéis de prédios do alimentante (Lei n. 5.478,

art.17); Prisão civil do devedor (Lei n. 5.478/68, art. 21;

CPC, art. 733).

Nesse prisma o objetivo da execução alimentícia é

obrigar o devedor de alimentos, de forma coercitiva, a

satisfazer, rapidamente, as necessidades básicas do

alimentando. A necessidade é a subsistência do

alimentando e, por isso, se autoriza a prisão civil do

devedor.


