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0 Requerido: 'Estado de Alagoas 
o 
o o 

o SENTENÇA  

Trata-se de ação cominatória com pedido de tutela antecipada ajuizada por o 
o 
o Alaíde Ricarte do Nascimento em face do Estado de Alagoas, com pretensão de 
o 
(O 	 obter a condenação do polo passivo no dever de fornecer, gratuitamente, 12 (doze) 

.o 
o 

caixas do medicamento Cinacalcet (Mimpara) e 36 (trinta e seis) caixas de Zemplar 
o 
o 

(Paricalcitol). 
z 
o Vindo a autora a óbito, a Defensora Pública patrona daquela pleiteou a 

ct. 	 extinção do feito sem resolução de mérito, às p. 86. 

o É o que importa relatar. Fundamento e decido. 

A morte do autor impõe a extinção da ação condenatória de obrigação de 

fazer. Em tese, seria o caso de habilitação de seus herdeiros para que figurassem no 
o 

polo ativo do feito. No entanto, a natureza personalíssima do direito que se pretende 

tutelar dispensa esse procedimento. 
o 
o Com efeito, os direitos veiculados nesta ação têm natureza personalíssima 
o 

por se referirem à integridade física da autora. São, assim, intransmissíveis e 
Q. 
(1) 
z 	 irrenunciáveis e devem ser exercidos pelo autora, que era beneficiária da obrigação 

'CD 	 de fazer, conforme estabelecido pelo artigo 11 do Código Civil. 
o Sendo ação de obrigação de fazer, o Juízo valeu-se da astreinte como medida 

de constrangimento indireto (p. 22). A astreinte é um tipo de multa cominatória e 
.z 

sobre o tema já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça, com 
o 
o reconhecimento de sua natureza híbrida: 

•a) 
o "ASTREINTES. DESTINATÁRIO. AUTOR DA DEMANDA. A z 

Turma, por maioria, assentou o entendimento de que é o autor da 
z o o, o demanda o destinatário da multa diária prevista no artigo 461, parágrafo 
0 0 

• ( • 
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40, do Código de Processo Civil, fixada para compelir o réu ao 
CN 

cumprimento de obrigação de fazer. De início, ressaltou o Min. Marco 
a) 

Buzzi não vislumbrar qualquer lacuna na lei quanto à questão posta em c° 
análise. Segundo afirmou, quando o legislador pretendeu atribuir ao 
Estado a titularidade de uma multa, fê-lo expressamente, consoante o 

o 
disposto no artigo 14, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em 

o que se visa coibir o descumprimento e a inobservância de ordens 

o judiciais. Além disso, consignou que qualquer pena ou multa contra um 
particular tendo o Estado como seu beneficiário, devem estar 

o taxativamente previstas em lei, sob pena de afronta ao princípio da 
legalidade estrita. Cuidando-se de um regime jurídico sancionatório, a 

(-75 	 legislação correspondente deve, necessária c impreterivelmente, conter o 
0.) 	 limites à atuação jurisdicional, a partir da qual se aplicará a sanção. 

c.) 	 Após minucioso exame do sistema jurídico pátrio, doutrina e 
jurisprudência desta Corte reconheceram a natureza híbrida das ,T3 z 
astreintes. Além da função processual de instrumento voltado a garantir 
eficácia das decisões judiciais, a multa cominatória teria caráter o 
preponderantemente material, pois serviria para compensar o Q.) 

o 	 demandante pelo tempo em que ficou privado de fruir o bem da vida que 
lhe fora concedido seja previamente, por meio de tutela antecipada, seja 

03 
definitivamente, em face da prolação da sentença. Para refutar a natureza 

o estritamente processual, entre outros fundamentos, observou-se que, no 
caso de improcedência do pedido, a multa cominatória não subsiste. 
Assim, o pagamento do valor arbitrado para compelir ao cumprimento 
de uma ordem judicial fica, ao final, dependente do reconhecimento do 

o direito de fundo".(REsp949.509-RS, Rel.originário, Min.Luis Felipe 
c:à 

Salomão, Rel, para o acórdão Min.Marco Buzzi, julgado em 
08/05/2012). 

LU o 
o 
CD 
O 
csj 	 Nesse passo, a multa cominatória não se revela como mais um bem jurídico 
O 
O_ 	 em si mesmo perseguido pelo autor, ao lado da tutela específica a que faria jus. 
z 

Revela-se como valioso instrumento — acessório e adjuvante da tutela perseguida 

para a consecução do único bem jurídico a que eventualmente tem direito o autor, 
o -o 

isto é, exatamente aquele desejado pelo direito material cuja violação ensejou a cf, 
pretensão deduzida em juízo. 

o O fornecimento dos medicamentos é obrigação principal e o direito dela 
o 

decorrente tem caráter personalíssimo, de forma que, extinguindo-se este, com a 

morte do seu titular, extinguem-se também as astreintes, tendo em vista a máxima o 
z 
cè) 	 de que o acessório segue o principal. Nesse sentido, o REsp n° 1.047.957/AL, Rel. 
0 • a, o w  -o 	 Ministra Nancy Andrigui. J. 14.06.201 I . 
-92 c:à 
• cr)  
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o 
o 
o o 
c.; o 
co 

o" 	 Diante do exposto, com a notícia do falecimento da autora, o reconhecimento 

<2, 	 da perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe, de forma que 
eo 
in 

o JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código o 
o 

de Processo Civil. 

Descabida a condenação em honorários advocatícios bem como condenação 
o 

nas verbas de sucumbência. 
z 

P.R.I. 

o 

Maragogi,05 de julho de 2018. 

.o 
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