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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE  QUE  DEVEM
OBSERVAR  AS  NORMAS  PROCESSUAIS
ANTIGAS. CONHECIMENTO DO APELO.

-  “Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”  (Enunciado  Administrativo  nº  2  do
Superior Tribunal de Justiça).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL. PLANO INCLUINDO A INTERNET.
POSTERIOR  AVERIGUAÇÃO  DA
IMPOSSIBILIDADE  DE  FRUIÇÃO  DO
SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇA NAS
FATURAS  SUBSEQUENTES.  DEVER  DO
AUTOR  DE  EFETUAR  O  PAGAMENTO
TOTAL  DA  FATURA  COM  VISTA  A
MITIGAR  SEU  PREJUÍZO.  DUTY  TO
MITIGATE THE LOSS.  AGRAVAMENTO DO
DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL,
INSCRIÇÃO  DEVIDA.  EXERCÍCIO
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REGULAR  DE  DIREITO.  DANOS  MORAIS
INCABÍVEIS.  DECLARAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DO  DÉBITO.
ACOLHIMENTO  PARCIAL.  COBRANÇA
INDEVIDA  APENAS  DOS  SERVIÇOS  DE
INTERNET NAS FATURAS POSTERIORES À
CONSTATAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
FRUIÇÃO  DO  SERVIÇO  ATÉ  A DATA DA
OCORÊNCIA  DA  INSCRIÇÃO.  REFORMA
PARCIAL  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
EM PARTE DO RECURSO.

- Embora a cobrança parcial da fatura seja indevida
por impossibilidade da continuidade de fruição de
um  serviço  contratado,  cabia  ao  autor  efetuar  o
pagamento  da  totalidade  do  valor  com  vistas  a
mitigar seu prejuízo.

-  O Superior  Tribunal  de  Justiça,  em análise  do
princípio do  duty to mitigate the loss – dever do
credor  de  mitigar  seus  próprios  prejuízos  -, já
sedimentou a necessidade de observância da boa-fé
objetiva  e  dos  consequentes  deveres  anexos,
afirmando  que  os  contratantes  devem  adotar  as
medidas  necessárias  e  possíveis  com  o  fim  de
evitar o agravamento do dano, não podendo a parte
permanecer inerte.

-   Diante  da  ausência  de  pagamento das  faturas,
verifica-se que  a  inclusão do nome do autor  nos
órgãos  restritivos  de  crédito  é  devida,  tendo  a
empresa agido no exercício regular de direito.

-  Considerando  que  são  indevidos  os  montantes
cobrados  pelo  serviço  de  internet  nas  faturas
posteriores  à  constatação  da  impossibilidade  de
fruição do citado serviço até a data da ocorrência
da  negativação  do  nome  do  autor,  cabível  a
declaração de inexistência parcial do débito apenas
com relação aos citados valores e ao referido lapso
temporal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do
relator, unânime.   

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Everaldo Terto
da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca
de Campina Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de  Débito  c/c  Indenização  por Danos  Morais  movida  em face  da Oi
Móvel S/A, julgou improcedentes os pleitos autorais.
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Na peça de ingresso, afirmou  o autor  ter  contratado com a
empresa promovida o serviço de telefonia móvel, aderindo ao plano “OI
Conta Total Light”, no dia 22 de janeiro de 2008, ficando estabelecido um
desconto promocional de 30% no faturado OI Conta Total, conforme avença
colacionada ao encarte processual.

Ainda alegou que, para tanto, o promovente pagaria R$ 79,00
(setenta e nove reais) nas três primeiras faturas e da 4ª prestação até a 11ª
seria pago o montante de R$ 129,00 cada parcela. De acordo com a avença,
o plano abrangeria 50 minutos por mês para ligações para números OI ou
fixo, OI Velox 300, com modem grátis e ligações locais ilimitadas para fixo
dentro da cidade onde o contratante reside.

Aduziu ter sido impedido de utilizar os serviços de internet,
no mês de junho de 2008, em razão de problemas técnicos, diagnosticado
após  duas  visitas  na  sua  residência.  Defendeu  que,  embora  tenha  sido
constatado  que  sua  residência  se  localizava a  mais  de  4.117  metros  de
distância  do  provedor,  o promovente  já  utilizava  os  serviços  de  internet
Velox sem qualquer problema, antes de firmar o referido contrato com a
empresa.

Sustentou  o  dever  contratual  da  promovida  de  aferir  a
viabilidade técnica no momento da instalação do serviço,  conforme item
3.25 do contrato. Também destacou a continuidade na cobrança do serviço
de internet,  mesmo sem o  seu  fornecimento,  enviando-lhe  mais  de uma
cobrança por mês, sendo uma no dia 08 e outra no dia 16, desrespeitando o
item  2.7  do  contrato,  o  qual  diz  que  “a  cobrança  da  promoção  será
consolidada num único documento”.

Seguindo suas  argumentações,  pontuou que, em janeiro de
2009, recebeu carta do SERASA comunicando que seria efetuada a inclusão
de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ocasionando, assim, abalo
psicológico no autor.

Dessa  forma,  em virtude  da ausência  do  fornecimento  do
serviço de internet com a continuidade de sua cobrança e diante do envio do
seu  nome  para  o  rol  dos  inadimplentes,  pugnou  pela  declaração  de
inexistência de débito e indenização por danos morais.

Despacho do juiz, reservando-se para apreciar o pedido de
tutela antecipada após a resposta da parte promovida (fls. 48).

Devidamente citada, a empresa demandada apresentou peça
contestatória (fls. 51/79), aduzindo a existência de contrato celebrado entre
as  partes  referente à  linha telefônica móvel nº (83)  8750-6159,  habilitada
em 22  de  janeiro  de  2008,  no  “Plano Conta  Total  Light”,  cuja  data  de
expiração era 16 de janeiro de 2009..

Sustentou  o  bloqueio  parcial  e  total  da  linha,
respectivamente, em 16 de  agosto  de  2008  e 10  de  dezembro  de  2008.
Ainda informou o cancelamento da linha no dia 24 de janeiro de 2009, por
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falta de pagamento do débito no valor de R$ 507,12. Alegou que contactou
o autor para fins  de celebração de acordo na via  administrativa,  ficando
estabelecida  a  quitação  do  montante  de  R$  334,96  (trezentos  e  trinta  e
quatro reais e noventa e seis centavos) numa única fatura, com vencimento
em 07 de junho de 2009.

Defendeu  a  má-fé  do  promovente,  pois,  além  do
inadimplemento  da  obrigação  contratual  de  pagar  as  faturas  mensais,
ajuizou demanda e requereu celebração de acordo.

Em seguida, asseverou que o serviço de internet era apenas
um “plus” no plano contratado pela parte promovente, concedido por mera
liberalidade  da  empresa,  estando,  ainda,  condicionado  à  aferição  de
viabilidade  técnica,  conforme  cláusula  contratual  expressa.  Afirmou  a
impossibilidade  de  instalação  do  serviço  de  internet  na  residência  do
promovente,  aferível  por  meio  de  duas  visitas  técnicas,  em  virtude  da
distância de 4.117 metros do provedor, não podendo, portanto, se falar na
utilização do citado serviço, se nem ao menos chegou a ser instalado.

Alegou a legitimidade das cobranças realizadas, ocorridas em
razão da inadimplência injustificada do autor, sendo, dessa forma, lícita sua
conduta  ao  incluir  e  manter  o  nome  do  consumidor  nos  cadastros  de
inadimplentes.

Discorreu sobre a obrigação do usuário de pagar as faturas, a
culpa exclusiva do consumidor,  a possibilidade de inclusão do nome do
usuário inadimplente  em cadastros  restritivos de crédito e  a  ausência de
comprovação do dano moral. Finalmente, à título argumentativo, destacou a
necessidade de fixação de quantum indenizatório, com base nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

  
Réplica impugnatória (fls. 116/124).

Audiência  de  conciliação  realizadas,  mas  as  partes  não
transigiram (fls. 133).

Comprovante de inclusão do nome do autor nos cadastros
restritivos de crédito (fls. 144).

As  partes  foram  intimadas  para  especificar  as  provas,
oportunidade na qual a empresa promovida requereu o depoimento pessoal
do autor e a juntada de documentos suplementares, ao passo que o autor
pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 159/160).

Audiência de instrução realizada,  tendo a parte  promovida
dispensado o depoimento pessoal do autor e, consequentemente, requerido o
julgamento antecipado da lide (fls. 172).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência  dos  pedidos
autorais (fls. 173/177),  em virtude da ausência de pagamento das faturas,
sendo, portanto, devida a inclusão do seu nome no rol dos inadimplentes.
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Inconformado,  o  promovente  interpôs  Recurso  Apelatório
(fls. 180/195),  apresentando a narrativa dos fatos declinados na exordial.
Ainda sustenta o equívoco da juíza na análise dos documentos, sobretudo o
de  fls.  28,  porquanto  a  impossibilidade  de  fornecimento  do  serviço  de
internet pela longa distância entre a residência e o provedor se deu após a
realização de duas visitas pelos funcionários da empresa, e não no momento
da instalação do serviço. 

Afirma a existência de contato com a empresa, relatando a
suspensão abrupta do serviço de internet, o que ocasionou a visita no dia
02/07/2008  para  fins  de  reparo,  conforme  informação  constante  no
documento fornecido pela empresa.

Seguindo suas argumentações,  aduz que,  inobstante  conste
no  documento  da  segunda  visita  a  informação  de  que  a  finalidade  era
instalar o serviço de internet, não há que ser considerada verdadeira, visto
que  não  teria  sentido  instalar  algo  que  já  se  encontrava  instalado.  Na
verdade, o objetivo da segunda visita (05/07/2008) era resolver o problema
não solucionado anteriormente.

Observa  a  fruição  do  citado  serviço  durante  os  cinco
primeiros meses do contrato, e até mesmo antes da avença, como de fato
ocorria e comprovam as faturas de fls. 44/45.  Destaca a conduta ilícita da
empresa, posto que o serviço de internet foi interrompido e, mesmo assim,
continuou a sua cobrança, levando, inclusive, a inclusão indevida do seu
nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Por fim, com base na responsabilidade objetiva da empresa e
diante dos constrangimentos causados pela sua conduta ilícita, requereu a
declaração de inexistência do débito, com a exclusão do seu nome do rol
dos inadimplentes, bem como a indenização por danos morais

Contrarrazões apresentadas (fls. 198/211).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 219), manifestando-se pelo prosseguimento do
recurso sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes  de  analisar  os  requisitos  de  admissibilidade  dos
presentes recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado  desde  logo  aos  processos  pendentes,  a  teor  do  que  dispõe  seu
artigo 1.046.  Entretanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do
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Direito  Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato
jurídico processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas
partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de  Processualistas  Civis  (V  FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de
diferentes escolas de pensamentos, a fim de discutir a Lei n.º 13.105/2015 e
emitir enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve
um  de  seus  grupos  temáticos  dedicados  à  discussão  do Direito
Intertemporal.

Sob  esse  enfoque,  analisando  sistematicamente  o  Novo
Código de Processo Civil  e  os enunciados do FPPC quanto ao tema em
debate, entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às
sentenças publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua
vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, o prazo para interposição de
eventual  recurso  transcorreu  de  acordo  com  o  que  ali  se  encontrava
disposto. Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos
princípios e regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo, não se poderia agora, após a entrada em vigência do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir o já mencionado ato jurídico processual perfeito e o direito subjetivo
processual  da  parte,  que  foram consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão
em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2.  Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a
decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)
devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir  de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual  tal
regramento deverá regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.
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Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade de
acordo  com os  termos  dispostos  no  Código de  Processo  Civil  de  1973,
conheço da apelação, passando à análise dos argumentos recursais. 

- Do Juízo de Mérito

O cerne da questão diz respeito à declaração de inexistência
de débito e indenização por danos morais,  em virtude da interrupção de
serviço  de  internet  com  a  continuidade  de  sua  cobrança  nas  faturas
posteriores, bem como pela inclusão do seu nome nos cadastros restritivos
de crédito.

Pois  bem.  Como  é  sabido,  trata-se  de  concessionária  de
serviço  público,  devendo-se  nas  ações  indenizatórias  contra  si  propostas
observância à regra disposta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que
disciplina a responsabilidade objetiva do Estado, independente de culpa e
assentada no risco administrativo. Vejamos:

“Art. 37
(omissis)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.” (grifo nosso)

O dispositivo é claro e objetivo. Ele afasta a necessidade de
se provar a culpa quando se tratar de atos praticados por agentes do Estado
ou mesmo de pessoas jurídicas de direito privado “prestadoras de serviços
públicos”, que causem danos a terceiros. Bastará, então, que se demonstrem
o fato, o dano e o nexo causal entre ambos existentes, não sendo necessária
a prova de culpa do funcionário causador do dano. Diz, ainda, o artigo que
nos  casos  de  dolo ou culpa  do agente,  tem a  pessoa  jurídica  direito  de
regresso  contra  o  servidor,  o  que fulmina  com a  exigência  de  prova  da
culpa. 

Acerca da temática, discorre Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, RT, 17ª ed):

“Todo  o  ato  ou  omissão  de  agente
administrativo,  desde  que  lesivo  e
injusto,  é  reparável  pela  Fazenda
Pública,  sem se  indagar  se  provém do
jus imperii ou do jus gestionis, uma vez
que  ambos  são  formas  de  atuação
administrativa

Além do mais, não se pode perder de vista o que dispõe o art.
333, I, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que o “ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.
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Com efeito, a regra em comento incide até mesmo nos casos
submetidos às normas consumeristas. Isso porque, apesar de o Código de
Defesa do Consumidor prever a inversão do ônus probatório, deve o autor
da ação comprovar a verossimilhança de suas alegações.

Consta  dos  autos  a  celebração  de  contrato  de  serviço  de
telefonia móvel  (22/01/2008), com adesão ao Plano Oi Conta Total Light
(fls. 20), ficando estabelecido o seguinte: 50 minutos por mês para ligações
de Oi ou fixo, Oi Velox 300 + modem grátis e ligações locais ilimitadas de
fixo para fixo na sua cidade, com desconto de 30% nos três primeiros meses
(fls. 24).

Também é possível verificar a existência de visita técnica na
residência do autor, realizada no dia 02/07/2008, restando constatada uma
distância  excedente de 4.117 metros do provedor,  o que impossibilitou a
continuidade da fruição do serviço de internet Oi Velox, restando indevida a
cobrança do citado serviço nas faturas subsequentes.

Ocorre que, embora a cobrança fosse indevida, não cabia ao
autor simplesmente deixar de efetuar o pagamento das faturas, como pode
ser  visto  dos  documentos  de  fls.  30  e  32,  cujos  vencimentos  eram em
08/06/2008 e 16/07/2008, respectivamente.

Ora,  o Superior Tribunal de Justiça, em análise do princípio
do  duty to  mitigate the loss – dever  do credor  de mitigar  seus próprios
prejuízos -, já sedimentou a necessidade de observância da boa-fé objetiva e
dos consequentes deveres anexos, consoante se observa do seguinte julgado:

“DIREITO  CIVIL.  CONTRATOS.  BOA-FÉ
OBJETIVA.  STANDARD  ÉTICO-JURÍDICO.
OBSERVÂNCIA  PELAS  PARTES
CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TO
MITIGATE THE LOSS. DEVER DE MITIGAR O
PRÓPRIO PREJUÍZO.  INÉRCIA DO  CREDOR.
AGRAVAMENTO  DO  DANO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.  RECURSO
IMPROVIDO.
1.  Boa-fé  objetiva.  Standard  ético-jurídico.
Observância pelos contratantes em todas as fases.
Condutas pautadas pela probidade, cooperação e
lealdade.
2.  Relações  obrigacionais.  Atuação  das  partes.
Preservação  dos  direitos  dos  contratantes  na
consecução dos fins. Impossibilidade de violação
aos  preceitos  éticos  insertos  no  ordenamento
jurídico.
3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to
mitigate  the  loss:  o  dever  de  mitigar  o  próprio
prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas
necessárias e possíveis para que o dano não seja
agravado.  A parte  a  que  a perda aproveita  não
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pode permanecer deliberadamente inerte diante do
dano.  Agravamento  do  prejuízo,  em  razão  da
inércia  do  credor.  Infringência  aos  deveres  de
cooperação e lealdade.
4.  Lição  da  doutrinadora  Véra  Maria  Jacob  de
Fradera.  Descuido  com  o  dever  de  mitigar  o
prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedor
na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem
que  este  cumprisse  com  o  seu  dever  contratual
(pagamento das  prestações  relativas  ao contrato
de compra e venda), evidencia a ausência de zelo
com o patrimônio do credor,  com o consequente
agravamento significativo das perdas, uma vez que
a  realização  mais  célere  dos  atos  de  defesa
possessória diminuiriam a extensão do dano.
5.  Violação  ao  princípio  da  boa-fé  objetiva.
Caracterização  de  inadimplemento  contratual  a
justificar  a  penalidade  imposta  pela  Corte
originária, (exclusão de um ano de ressarcimento).
6. Recurso improvido”. (STJ - REsp: 758518 PR
2005/0096775-4,  Relator:  Ministro  VASCO
DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento:
17/06/2010,  T3  -  TERCEIRA TURMA,  Data  de
Publicação:  DJe  28/06/2010  REPDJe
01/07/2010).

Por isso, cabia ao autor, mesmo diante da impossibilidade de
fruição dos serviços de internet, efetuar o pagamento das faturas, até que o
contrato  fosse  rescindido  na  via  administrativa  ou  judicial,  e  não
simplesmente deixar de pagar o valor total da fatura, o qual incluía também
o serviço de telefonia (ligações efetuadas), e não somente o de internet (fls.
32).

Em  virtude  do  inadimplemento  do  autor,  seu  nome  foi
inscrito, de forma devida, no cadastro restritivo de crédito, por uma dívida
no valor de R$ 507,52, com data de ocorrência em 28/07/2008. Aqui, a
empresa  recorrida  agiu  no  exercício  regular,  ao  incluir  o  nome  do
promovente  no  rol  de  inadimplentes,  uma  vez  que  o  pagamento  da
totalidade  dos serviços contratados (Plano Oi Conta Total  Light)  não foi
realizado, sendo, portanto, improcedente o pedido de danos morais.

Impende destacar, ainda, que a dívida inscrita no SPC (fla.
144 – R$ 507,52) não condiz com a soma das faturas dos meses de junho e
julho  de  2008  e  não  pagas  pelo  autor  (R$  33,84  e  R$153,21),  o  que
demonstra que, provavelmente, há outras faturas anteriores em aberto e que
não foram colacionadas ao encarte processual. 

Quanto à declaração de inexistência do débito, entendo que
merece prosperar em parte. Isso porque, embora a dívida inscrita seja no
montante de R$ 507,52 e com data de ocorrência em 28/07/2008 (fls. 144),
na verdade, somente o valor cobrado pelos serviços de internet nos meses
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de  junho e  julho  de  2008 deverão  ser  declarados  inexistentes,  já  que  o
serviço deixou de ser usufruído a partir de junho de 2008 e a dívida tem
data de ocorrência em 28/07/2008. 

Vale  ressaltar  que  as  quantias  referentes  aos  serviços  de
internet e cobrados nas faturas subsequentes (a partir de agosto de 2008)
não serão objeto de declaração de inexistência de débito nesta  demanda,
porquanto a dívida foi inscrita anteriormente ao referido lapso temporal, ou
seja, em 28/07/2008 e o autor somente questiona tal débito.

-   C  onclusão  

Isso  posto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  ao  recurso,
apenas  para  declarar  inexistente  o  débito  com  relação  aos  serviços  de
internet  cobrados nas  faturas  de junho e julho  de 2008, mantendo-se  os
demais termos da sentença vergastada.

Em virtude da modificação do julgado, condeno as partes ao
pagamento  das  custas  e  honorários  sucumbenciais,  estes  fixados  em R$
1.200,00  (mil  e  duzentos  reais),  na  proporção  de  1/3  para  a  empresa
demandada e 2/3 para o autor,  com fulcro no art.  20,  §3 e 4º,  do CPC.
Ainda, deverá ser aplicado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950 com
relação ao autor.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado, com jurisdição limitada,  em substituição ao Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura,
juiz convocado em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima Maia  de Farias,
Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho
de 2016.

Ricardo Vital de Almeida 
Juiz de Direito Convocado - Relator
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