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Autos n0  0000277-74.2013.8.02.0019 
Ação: Procedimento Ordinário 
Requerente: Odete Cândida de Barros, Conhecida por "Odete Curadeira". 
Requerido: Estado de Alagoas 

SENTENÇA  

Vistos, etc. 

Trata-se de ação de Multa CominatórialAstreintes por Odete Cândida de 

Barros, conhecida por "Odete Curadcira" em face de O ESTADO DE ALAGOAS. 

Mesmo intimada pessoalmente para demonstrar interesse no 

prosseguimento do feito, devidamente intimada não se manifestou. 

É o relatório. 

Dispõe o art. 14. V, do CPC: 

-Art. 14. São deveres das partes e de todos 

aqueles que de qualquer forma participam do processo: 

V - cumprir com exatidão os provimentos 

mandamentais e não criar embaraços à efetivação de 

provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou 

Outrossim, estatui o art. 340 do mesmo Código: 

-Além dos deveres enumerados no art. 14, 

compete à parte: 

- comparecer em juízo, respondendo ao 

que lhe for interrogado; 

Ii - submeter-se á inspeção judicial. que for 

julgada necessária; 

III - praticar o ato que lhe for 

determinado- 
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A ausência da parte autora, quando esuitamente necessário, demonstra o 

desinteresse da mesma em obter do Poder Judiciário um provimento jurisdicional de 

mérito, como é o caso. 

De fato, não se faz possível, sem a colaboração das partes e dos 

advogados, o desenrolar do processo rumo à sentença de mérito, mesmo que a 

marcha do processo ocorra por impulso oficial do Juiz. 

Consoante ensina Humberto Theodoro Júnior: 

-A inércia das partes diante dos deveres e 

ônus processuais, acarretando a paralisação do 

processo, faz presumir desistência da pretensào it tutela 
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urisdjcional. Equivale ao desaparecimento do 

interesse, que é condição para o regular exercício do 

direito de ação" (THEODOR JÚNIOR, Humberto. 

Curso de Direito Processual Civil, 48. .ed. Rio de 

Janeiro : Forense, 2008. v. 1. p, 358). 

Configura-se o abandono, nos termos do §'1 do art. 267 do 

CPC quando. decorridos mais de trinta dias sem que a parte promova os atos e 

diligências que lhe compete, é ela intimada pessoalmente para dá prosseguimento ao 

feito e não o faz. 

Ante o ex.posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 267, til., do CPC. 

Deixo de condenar as custas, em ra/ão do benefício da justiça gratuita. 

Publique-se. Registr. e. Intimem- 

Após o trans 	em julgado. certi tiado nos autos. dê,se baixa ria 

distribuição. no regiS earquive-Se, 

Marago t,15- de fevereiro dó 2016. 

Pedro Jorge Nie Cansanção 

Juiz de Direito 
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