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1.1 A obrigação alimenta 

Engana-se Beudantao aI 
oferece um interesse prático 
doutrinária. l 

Trata-se, em realidade, 
acentuada complexidade, c( 
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temporal, mais ou menos 1 
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aquilo que é necessário à CI 

Pontes de Miranda, "o que ~ 
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que é imposta a alguém, em. 
-los a quem deles necessite. 

Adotada no direito par 
obrigação, a palavra "alimel 
tisfazer aos reclamos da vid: 
as necessidades vitais de qu 

1. Cours de droit civil français, 
2. Tratado de direito privado, I; 
3. Orlando Gomes, Direito de, 
4. Cicu, "La natura giuridica I 
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