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APELAÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE.  PRELIMINAR  DE
SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  DESNECESSIDADE.  REJEIÇÃO.
RELAÇÃO  DE  NATUREZA  CONSUMERISTA  E  DE  TRATO
SUCESSIVO.  APOSENTADO.  DIREITO  À  VINCULAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DAS  MESMAS  CONDIÇÕES  DE  ASSISTÊNCIA
MÉDICA E  VALORES  DE  CONTRIBUIÇÃO.  INTERPRETAÇÃO
DO  ART.  31,  DA  LEI  Nº  9.656/98.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “Não obstante as disposições advindas com a Lei 9.656⁄98, dirigidas às
operadoras  de  planos  e  seguros  privados  de  saúde  em  benefício  dos
consumidores, tenham aplicação, em princípio, aos fatos ocorridos a partir
de sua vigência,  devem incidir em ajustes de trato sucessivo,  ainda que
tenham sido celebrados anteriormente”. (REsp 531.370⁄SP, Rel.  Ministro
RAUL ARAÚJO, 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Unimed  João  Pessoa  –
Cooperativa de Trabalho Médico  contra a sentença de fls. 156/159, que, nos autos da Ação de
Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  ajuizada  por  Maria  Neide  Barbosa
Fernandes, julgou o procedente, em parte, o pedido, para determinar a manutenção da promovente
como beneficiária do plano de saúde empresarial individualizado nos autos, afastando a condenação
em danos morais. Condenou a parte promovida no pagamento das ustas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos arts. 20 e 21, parágrafo
único do CPC/73.



A  promovida  opôs  embargos  de  declaração  (fls.  161/164),  alegando
contradição quanto à condenação exclusiva da promovida nas custas e honorários sucumbenciais,
quando ambas as partes foram vencidas e vencedoras, devendo se aplicar à hipótese o caput do art.
21 do CPC/73.

Os embargos foram acolhidos às fls. 178/179. Assim, quanto à condenação
no  ônus  sucumbencial,  o  magistrado  a  quo determinou:  “diante  da  sucumbência  recíproca,
condeno as partes, proporcionalmente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A ré
pagará 50% das custas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono da autora,
que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), já reduzidos na proporção referida, a teor do art. 85, § 8º
c/c art. 86, caput, CPC; a autora, por sua vez, pagará 50% das custas processuais e honorários
que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor do advogado da ré, também considerada a
redução/compensação  neste  particular,  devendo  ser  observado  o  disposto  no  art.  98,  §  3º  do
NCPC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita”.

A  apelante,  em  suas  razões  de  fls.  182/197, alega,  em  preliminar,  a
necessidade de sobrestamento do julgamento, em razão do reconhecimento de repercussão geral da
matéria pelo STF, no julgamento do RE nº 578801. No mérito, aduz que não se aplica ao caso
concreto  a  Lei  nº  9.656/98.  Repisa  a  questão  dos  honorários  sucumbenciais,  afirmando  que  a
condenação deve ser recíproca. Requer o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de fls.
212/216, opinou pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso apelatório, mantendo-se
inalterada a sentença vergastada.

 
É o relatório. 

VOTO

DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO:

A apelante  assegura  ser  necessário  o  sobrestamento  do  julgamento,  em
razão  do  reconhecimento  de  repercussão  geral  da  matéria  pelo  STF,  no  julgamento  do  RE  nº
578801. 

De início, registro não ser necessário o sobrestamento do feito, uma vez que,
embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no RE nº 578801/RG/RS, não
cuidou de determinar tal providência1.

Nesse sentido:

“Cumpre ressaltar ser descabido o sobrestamento do julgamento do apelo
em face da apontada repercussão geral (RE nº 630.852), uma vez que não há determinação, in
casu,  de  sobrestamento  dos  recursos  que  tramitam  na  segunda  instância”.  (TJ-MS  -  APL:
08130713820148120001 MS 0813071-38.2014.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel,
Data de Julgamento: 24/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2015)

Para além disso, a jurisprudência tem reconhecido que apenas poderá incidir
o  sobrestamento  de  processos  em razão  do instituto  da  repercussão  geral,  quando os  feitos  se



encontrarem em fase de recurso extraordinário, a teor do que dispõe o art. 543-B, do Código de
Processo Civil. Sobre o tema, confiram-se os precedentes desta Corte:

FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  COM  PEDIDO  DOS  EFEITOS  DE  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  REAJUSTE  EM  DECORRÊNCIA  DE
ALTERAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR DAS
MENSALIDADES.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DO  ESTATUTO  DO
IDOSO.  NORMA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  APLICABILIDADE  IMEDIATA.
VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE.  DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA.  RESTITUIÇÃO  SIMPLES.  INEXISTÊNCIA  DE  MÁ  FÉ.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS.  -  Somente  poderá  ocorrer
sobrestamento de demanda em razão do instituto da repercussão geral, quando tal
feito se encontrar em fase de recurso extraordinário, nos termos do art. 543-b do
Código de Processo Civil. - De acordo com entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o prazo prescricional de demanda em que se pleiteia a revisão de cláusula
abusiva de contrato de plano de saúde é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205
do Código Civil de 2002. - O usuário que atingiu a idade de 60 anos, quer antes
mesmo da vigência do Código de Defesa do Consumidor ou do Estatuto do Idoso,
quer seja a partir de sua vigência (1º de janeiro de 2004), está sempre amparado
contra a abusividade de reajustes das mensalidades dos planos de saúde (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00976159020128152001, - Não possui -,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 10102014)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS
MORAIS  COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DA  COLETIVO.  MIGRAÇÃO  OBRIGATÓRIA.
MAJORAÇÃO  DAS  PRESTAÇÕES.  ILEGALIDADE.  ESTATUTO  DO  IDOSO.
VEDAÇÃO DE REAJUSTES  COM  BASE  EXCLUSIVAMENTE  NO CRITÉRIO
IDADE.  APLICAÇÃO  A  CONTRATOS  VIGENTES.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  1.  Proclamada a repercussão geral,  mas  não determinado o
sobrestamento dos processos que tramitam nas instâncias ordinárias, é descabida
a  suspensão do  julgamento  do  recurso”.  (TJ-DF -  APC:  20120111129230 DF
003155109.2012.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de
Julgamento: 22/10/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
11/11/2014 . Pág.: 209 PROMOVIDA. Preliminar. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
MATÉRIA SUBMETIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO
GERAL. RELATOR. PODERES. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. Rejeição.
Mérito.  PLANO  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  REAJUSTE  DE
MENSALIDADE  EM  DECORRÊNCIA  DA  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VEDAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. NORMA
DE  ORDEM  PÚBLICA.  APLICABILIDADE  IMEDIATA.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. APLICABILIDADE DO ART. 557, CAPUT, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO AO APELO. - Em
que pese a alegação, em sede de prefacial, de se encontrar a matéria submetida à
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a este relator falece poderes
para sobrestar o andamento do feito, consoante dicção do art. 543-B, do Código
de  Processo  Civil.  -  O surgimento de norma cogente  -  impositiva  e  de ordem
pública -, posterior à celebração do contrato de trato sucessivo, como acontece
com o Estatuto do Idoso,  impõe-lhe aplicação imediata,  devendo incidir  sobre
todas  as  relações  que,  em execução  contratual,  realizarem-se  a  partir  da  sua
vigência,  abarcando  os  planos  de  saúde,  ainda  que  firmados  anteriormente  à
vigência do  Estatuto do  Idoso.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00274219320118152003, - Não possui -, Relator DES FREDERICO MARTINHO
DA NOBREGA COUTINHO , j. em 27-11-2014) 



Por fim, saliente-se que a matéria afetada no RE nº 630.852 não diz respeito
à matéria dos autos, mas sobre a possibilidade de aumento da prestação conforme a faixa etária.

Neste contexto, não é o caso de sobrestamento do feito, daí porque rejeito a
preliminar.

VOTO

O promovente, ora apelado, assegurou ser associado ao plano de saúde da
Unimed, desde 1992, através de contrato de assistência médico-hospitar firmado pela empresa para
a qual trabalhou (Xerium Technologies Brasil Indústria e Comércio Ltda).

Em 13/01/2003 a demandante aposentou-se (fl. 55), sem, contudo, romper o
vínculo  com a  empresa,  permanecendo  na  ativa  e  filiada  ao  plano  de  saúde,  sem solução  de
continuidade, até 13 de abril de 2012, quando foi demitida sem justa causa.

Pretende  a  apelada  a  manutenção  do  plano  de  saúde  com  os  mesmos
benefícios de quando era vinculada à empresa,  pagando o valor integral do plano coletivo,  nos
termos do art. 31 da Lei nº 9.685/98.

O juízo  a quo julgou o procedente, em parte, o pedido, para determinar a
manutenção da promovente como beneficiária do plano de saúde empresarial individualizado nos
autos, afastando a condenação em danos morais.

Aparte recorrente, por sua vez, defende que não seria possível aplicar Lei nº
9.685/98 ao caso dos autos, uma vez que o pacto foi firmado antes da vigência do ato normativo
referido, além do que o caso dos autos não se amoldaria às hipóteses do art. 4º e 5º, da Resolução
Normativa 279/2011, da ANS.

Sabe-se que a atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do
Consumidor, conforme seu artigo 3º, § 2º, in verbis:

Art. 3° ...
...
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Ademais,  de  acordo  com a  Súmula  469  do  STJ,  “aplica-se  o  Código  de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, sendo assim, suas cláusulas devem respeitar
as formas de interpretação e elaboração contratual, bem como o conhecimento do consumidor sobre
o conteúdo do contrato, a fim coibir desequilíbrios entre as partes.

Cumpre  ressaltar  que  os  contratos  de  seguro  de  saúde  consistem  em
obrigação de trato sucessivo, se renovando ao longo do tempo, logo, aplicável ao caso a lei nº
9.656/98.

Nesse sentido

PLANO DE SAÚDE PRÓTESES E MATERIAIS INERENTES À CIRURGIA DE
CATARATA LENTE INTRAOCULAR DEVER DE COBERTURA. 1. Contrato  de
plano de saúde consiste em avença de trato sucessivo e que se submete à Lei



Federal nº 9.656/98, mesmo celebrado antes da vigência da Lei.  2 Devem ser
cobertas as próteses, os equipamentos e materiais empregados em procedimento
cirúrgico cuja utilidade e essencialidade é devidamente justificada por prescrição
médica e  configuram instrumento necessário ao êxito  do tratamento.  Cláusula
excludente  é ilegal  e  abusiva.  3  Recurso da ré  Amil  não provido. (TJSP; APL
0029532-65.2012.8.26.0562;  Ac.  7402278;  Santos;  Nona  Câmara  de  Direito
Privado; Rel. Des. Piva Rodrigues; Julg. 18/02/2014; DJESP 28/03/2014) 

Ora,  no  que  se  refere  à  aplicação  retroativa  da  lei,  o  STJ  firmou  o
posicionamento de que  “não obstante as disposições advindas com a Lei 9.656⁄98, dirigidas às
operadoras  de  planos  e  seguros  privados  de  saúde  em  benefício  dos  consumidores,  tenham
aplicação, em princípio, aos fatos ocorridos a partir de sua vigência, devem incidir em ajustes de
trato sucessivo, ainda que tenham sido celebrados anteriormente” (REsp 531.370⁄SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7⁄8⁄2012, DJe 6⁄9⁄2012).

No caso, para além da natureza de trato sucessivo da relação, que permite a
aplicação das novas disposições legais aos contratos já firmados antes da sua vigência, importante
anotar  que  o  contrato  sofreu  alterações  durante  o  período em que a  apelada  esteve  vinculada,
inclusive, em momento posterior à vigência da referida lei, o que reforça a ideia de renovação dos
atos contratuais e de sujeição do contrato aos dispositivos legais que asseguram o direito vindicado
pelo promovente.

Fixada tal premissa, observe-se a regra do art. 31, da Lei nº 9.656/98, que
verbera:

Art. 31.  Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo
de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 

No caso em discussão, embora a recorrente tenha se aposentado em 2003,
permaneceu vinculada ao plano de saúde por mais 20 anos. 

Corroborando  o  entendimento  de  garantir  ao  aposentado  o  direito  de
permanecer  vinculado  ao  plano  de  saúde,  nas  condições  do  contrato  coletivo,  seguem  os
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

“A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da Lei 9.656⁄98, ainda que
com a nova redação dada pela Medida Provisória 1.801⁄99, é no sentido de que
deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com
as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde
que  assuma  o  pagamento  integral  desta,  a  qual  poderá  variar  conforme  as
alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-
empregadora tiver que custear. 3. Recurso especial provido". (REsp 531.370⁄SP,
Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  7⁄8⁄2012,  DJe
6⁄9⁄2012)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE
SAÚDE COLETIVO. APOSENTADORIA DO SEGURADO. ART. 31 DA LEI N.
9.656/98. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO. VALOR ATRIBUÍDO
NA  SENTENÇA.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  1.  É  assegurado  ao  aposentado  o
direito  de  permanecer  como  beneficiário  de  contrato  de  plano  de  saúde  nas
mesmas  condições  de  cobertura  assistencial  de  que  gozava  antes  da



aposentadoria,  desde  que  assuma o  pagamento  integral  da  contribuição.  2.  A
parte, em sede de regimental, não pode, em face da preclusão consumativa, inovar
na argumentação, trazendo questões não aduzidas no recurso especial. 3. Agravo
regimental  desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  619193  SP  2014/0302259-8,
Relator:  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de  Julgamento:
05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO.  APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO.  MANUTENÇÃO
DAS  MESMAS  CONDIÇÕES  DE  ASSISTÊNCIA  MÉDICA  E  VALORES  DE
CONTRIBUIÇÃO.  INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  31  DA  LEI  Nº  9.656/1998.
SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art.
31 da Lei 9.656/1998, ainda que com a nova redação dada pela Medida Provisória
1.801/1999, é no sentido de que deve ser assegurada ao aposentado a manutenção
no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de
valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral  desta,  a qual
poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em
paridade com o que o ex-empregador tiver que custear. 2. Tendo o tribunal de
origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos e no contrato, concluído
que o valor das mensalidades não é abusivo, a revisão de tal entendimento atrai a
aplicação  das  Súmulas  nºs  5  e  7  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  3.  Agravo
regimental  não provido.  (STJ  -  AgRg  no AREsp:  481748 DF 2014/0046997-3,
Relator:  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  Data  de  Julgamento:
19/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015)

Não obstante as disposições advindas com a Lei 9.656⁄98, dirigidas às operadoras
de planos e seguros privados de saúde em benefício dos consumidores, tenham
aplicação,  em princípio,  aos  fatos  ocorridos  a  partir  de  sua  vigência,  devem
incidir  em  ajustes  de  trato  sucessivo,  ainda  que  tenham  sido  celebrados
anteriormente. 2. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da Lei
9.656⁄98, ainda que com a nova redação dada pela Medida Provisória 1.801⁄99, é
no sentido de que deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de
saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar
conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com
o que a ex-empregadora tiver que custear.  3.  Recurso especial  provido" (REsp
531.370⁄SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
7⁄8⁄2012, DJe 6⁄9⁄2012).  

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento pacífico adotado pelo STJ é
o da possibilidade de o ex-empregado, aposentado, manter-se como beneficiário de plano de saúde
em condições de cobertura idênticas às existentes quando da vigência do contrato de trabalho, desde
que o pagamento integral da prestação seja arcado por ele. 

Ademais,  em  se  tratando  de  relação  de  consumo,  deve  prevalecer  a
interpretação mais benéfica à parte hipossuficiente, notadamente porquanto a negativa do direito
pretendido frustra a legítima expectativa do usuário do plano em relação à continuidade do contrato
e à garantia futura dos serviços de saúde para os quais contribuiu.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e no mérito, nego provimento ao
recurso apelatório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.



Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo  Henriques  de  Sá
e  Benevides. (Presidente) (Relator). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das
Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o
Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível Nº 0079912-49.2012.815.2001 — 4ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Unimed  João
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de fls. 156/159, que, nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maria  Neide  Barbosa  Fernandes,  julgou  o  procedente,  em parte,  o  pedido,  para
determinar  a  manutenção  da  promovente  como  beneficiária  do  plano  de  saúde
empresarial  individualizado  nos  autos,  afastando  a  condenação  em  danos  morais.
Condenou  a  parte  promovida  no  pagamento  das  ustas  processuais  e  honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos arts. 20 e
21, parágrafo único do CPC/73.

A  promovida  opôs  embargos  de  declaração  (fls.  161/164),
alegando  contradição  quanto  à  condenação  exclusiva  da  promovida  nas  custas  e
honorários  sucumbenciais,  quando  ambas  as  partes  foram  vencidas  e  vencedoras,
devendo se aplicar à hipótese o caput do art. 21 do CPC/73.

Os embargos foram acolhidos às fls. 178/179. Assim, quanto à
condenação  no  ônus  sucumbencial,  o  magistrado  a  quo determinou:  “diante  da
sucumbência recíproca, condeno as partes, proporcionalmente, ao pagamento de custas
e  honorários  advocatícios.  A ré pagará 50% das custas  processuais,  bem como os
honorários  advocatícios  do  patrono da autora,  que  fixo  em R$  1.000,00  (hum mil
reais), já reduzidos na proporção referida, a teor do art. 85, § 8º c/c art. 86, caput,
CPC; a autora, por sua vez, pagará 50% das custas processuais e honorários que fixo
em R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor do advogado da ré, também considerada a
redução/compensação neste particular, devendo ser observado o disposto no art. 98, §
3º do NCPC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita”.

A apelante, em suas razões de fls. 182/197, alega, em preliminar,
a  necessidade  de  sobrestamento  do  julgamento,  em  razão  do  reconhecimento  de
repercussão geral da matéria pelo STF, no julgamento do RE nº 578801. No mérito,
aduz  que  não  se  aplica  ao  caso  concreto  a  Lei  nº  9.656/98.  Repisa  a  questão  dos
honorários sucumbenciais, afirmando que a condenação deve ser recíproca. Requer o
provimento do apelo.

Sem contrarrazões.
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Instada  a  se  manifestar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  no
parecer de fls. 212/216, opinou pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso
apelatório, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator

9


	A C Ó R D Ã O

