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PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE 
AGIR.  OBRIGATORIEDADE  DE PEDIDO NA VIA 
ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA 
PRECEDENTE.
 
-  A jurisprudência, de forma uníssona, tem decidido 
que  é  dispensável  a  formulação  do  pedido 
administrativo como requisito essencial à propositura 
da ação judicial.

PREFACIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PARA  PRODUÇÃO 
PROBATÓRIA  E  PARA  PARTICIPAÇÃO  EM 
AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO  E  JULGAMENTO. 
COMPARECIMENTO DA SUSCITANTE NA ÚNICA 
AUDIÊNCIA  REALIZADA  NO  PROCESSO. 
AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  PROBATÓRIO 
NA  OPORTUNIDADE.  PREJUÍZO  NÃO 
EVIDENCIADO.  DESACOLHIMENTO  DA 
QUESTÃO PREJUDICIAL.

- Não há que se falar em cerceamento do direito de 
defesa, quando a parte suscitante participa de todos 
os atos processuais realizados no curso da lide, sem 
requerer qualquer dilação probatória.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SEGURO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. 
DEBILIDADE  FACIAL   PERMANENTE. 
IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA. PERDA 
PARCIAL      DA      FUNÇÃO     MASTIGATÓRIA.
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 INDENIZAÇÃO DEVIDA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PARA 
REDUÇÃO PROPORCIONAL.  SINISTRO OCORRIDO EM 
04/07/2013.  APLICAÇÃO  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº 
451/08, POSTERIORMENTE TRANSFORMADA NA LEI N.º 
11.945/09. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO 
MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO. 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.  APLICAÇÃO DO ARTIGO 
557,  §1.º-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
PROVIMENTO PARCIAL DA SÚPLICA, DE PLANO.

-  Em  sendo  demonstrado  que  a  lesão  sofrida  pela 
requerente decorre de acidente de trânsito, deve a mesma 
ser  indenizada  pelo  Seguro  de   Acidente  de  Vítimas  de 
Trânsito – DPVAT.

- Após a edição da Medida Provisória de nº 451, que entrou 
em  vigor  em  16/12/2008,  a  qual  posteriormente  fora 
transformada na Lei n.º 11.945/09, deve-se utilizar a tabela 
anexa a essa norma, para efeitos de quantificar o montante 
a ser recebido, de acordo com a  lesão sofrida.
 
-  “ No caso da cobertura de que trata o inciso II do  caput 
deste artigo, deverão ser   enquadradas na tabela anexa a 
esta Lei  as   lesões   diretamente decorrentes   de   acidente 
e    que    não    sejam   suscetíveis     de  amenização 
proporcionada  por  qualquer  medida  terapêutica, 
classificando-se  a  invalidez  permanente  como  total  ou 
parcial,  subdividindo-se a invalidez permanente parcial  em 
completa  e  incompleta,  conforme  a  extensão  das  perdas 
anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:  I - 
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, 
a  perda  anatômica  ou  funcional  será  diretamente 
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais 
previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 
valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido 
ao valor máximo da cobertura; (…).” (§1.º , do art. 3.º, da  Lei n.º 
6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a nova redação instituída pela 
Lei 11.945/09)

-  “consolidou-se  a  jurisprudência  do  STJ  no  sentido  da  
validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional  
da  indenização  de  seguro  obrigatório  segundo o  grau  de  
invalidez.  Precedentes”  (stj,  AGRG  no  AG  1360777/pr,  
quarta  turma,  Rel.  Min.  Maria  isabel  Gallotti,  julgado  em  
07/04/11,  publicado  no  dje  29/04/2011).5.  A  correção 
monetária  sobre  dívida  por  ato  ilícito  incide  a  partir  do  
efetivo  prejuízo,  Súmula  nº  43  do  Superior  Tribunal  de  
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justiça.  (TJPB;  AC  0000248-57.2012.815.0161;  Quarta  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira; 
DJPB 08/04/2014; Pág. 16).

- “Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de justiça,  
na  ação  de  cobrança  de  indenização  do  seguro  DPVAT  
incide correção monetária a partir do evento danoso e juros  
de mora a partir da citação.” (TJPB; AC 0001234-17.2012.815.0741; 
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides; DJPB 04/07/2014; Pág. 21).

VISTOS  

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ivaneide Casado da Costa, 
objetivando reformar sentença (fls. 72/76), proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de 
Cuité, que julgou improcedente Ação de Cobrança de seguro DPVAT, por não vislumbrar 
incapacidade para o trabalho ou invalidez permanente da ora recorrente, após sinistro 
ocorrido no ano de 2013.

Em suas razões recursais (fls. 77/98), a apelante suscita preliminar de 
cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a incapacidade permanente em virtude do 
acidente  ocorrido,  efetivamente  demonstrada  nos  autos,  razão  pela  qual  pugna  pelo 
provimento da irresignação, com a consequente procedência da demanda.

Contrarrazões  apresentadas  pela  apelada  às  fls.  100/109, 
oportunidade em que se arguiu prefacial de falta de interesse de agir.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer, 
opinando pela rejeição da matéria precedente da promovente, sem manifestação quanto a 
matéria de fundo (fls. 117/119).  

É o Relatório.

DECIDO

Inicialmente  cumpre  analisar  as  questões  prévias  suscitadas  por 
ambos os litigantes, a começar pela parte recorrida. Vejamos:

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA PELA 
SEGURADORA APELADA

Sustenta a irresignada carência de ação, por falta de interesse de agir, 
diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

Como é cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, 
que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado 
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no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é mais 
condição para ajuizamento de demanda. 

Assim, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental, previsto 
constitucionalmente,  sendo  inadmissível  impor  a  alguém obrigação  de  propositura  de 
processo extrajudicial, ante a ausência de tal exigência em lei. 

Neste sentido:

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 
INTERESSE  PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA  DE 
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  
DESNECESSIDADE.  REJEIÇÃO.  Não  se  pode  exigir  o  
prévio  requerimento  administrativo  do  pagamento  do  
DPVAT para que a vítima de acidente ou o beneficiário  
do seguro postule-o judicialmente, sob pena de afronta  
ao  princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição.  Além  
disso, resta comprovada a existência de uma pretensão  
resistida  se  a  ré  não  efetua  o  pagamento  do  seguro  
após  a  citação. Apelação  cível.  Ação  ordinária  de  
cobrança.  DPVAT.  Morte.  Indenização  rateada  entre  
herdeiros.  Inteligência  do  art.  792  do  Código  Civil.  
Irresignação.  Correção  monetária.  Incidência  a  partir  do  
evento  danoso  (Súmula  nº  43  do  stj).  Honorários  
advocatícios  adequados.  Manutenção  da  decisão.  
Desprovimento do recurso. - “estando provado que ocorreu  
o acidente e que houve a morte do acidentado, devida é a  
indenização,  pois  o  objetivo  da  Lei  é  apenas  assegurar  
indenização  pelos  danos  pessoais  causados  por  veículos  
automotores  de  via  terrestre.  ”-  art.  4º:  a  indenização  no  
caso de morte será paga de acordo com o disposto no art.  
792 da Lei  no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  Código  
Civil. “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a  
partir da data do efetivo prejuízo” (Súmula nº 43 do stj).  -  
deve  ser  mantida  a  condenação  em  honorários  
advocatícios,  quando  fixada  com  razoabilidade  e  
ponderação,  dentro  dos parâmetros  legais  fixados no art.  
20,  §  3º,  do  cpc.  (TJPB;  AC  0011702-62.2013.815.0011;  
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Juíza  Conv.  
Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 07/07/2014; Pág.  
16)

Neste  contexto,  a  imposição  de  esgotamento  da  via  administrativa 
como pretende a demandada, ora apelada, viola o princípio da legalidade e do acesso à 
justiça, não encontrando, pois, amparo legal.

Destarte,  rejeito  a  prefacial  de  carência  de  ação  por  falta  de 
interesse de agir.
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DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA LEVANTADA PELA 
RECORRENTE

A promovente, ora apelante, por sua vez, alega cerceamento de seu 
direito  de defesa,  eis  que não teria  sido intimada para  colacionar  provas,  ou  mesmo 
comparecer  em  audiência,  tendo  a  ação  sido  julgada  sem  a  realização  de  tais 
procedimentos.

Em  que  pesem  tais  considerações,  tenho  que  as  mesmas  não 
merecem acolhimento.

Da leitura dos autos, identifico, às fls. 59/60, que foi realizada audiência 
una, não havendo qualquer manifestação dos litigantes no sentido de produzir provas, 
sendo  determinada apenas a realização de perícia por ordem da Magistrada de Primeiro 
Grau.

Demais disso, ambas as partes se manifestaram sobre o laudo pericial 
(fls. 64/66 e 69/71), sem qualquer requerimento probatório adicional.

Por  fim,  cumpre  registrar  que  é  permitido  ao Magistrado  decidir  de 
acordo com as provas constantes nos autos quando as mesmas se mostrarem suficientes 
ao deslinde da discussão. Nesse sentido:

PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  
INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DA PROVA DO APELANTE.  
Ausência  de  intimação  para  manifestarse  sobre  perícia.  
Inocorrência.  Rejeição.  Cabe  ao  julgador  avaliar  a  
necessidade  de  produção  de  cada  um  dos  meios  
probatórios indicados pelas partes, em razão de tratar-
se do verdadeiro destinatário das provas, não havendo  
cerceamento de defesa quando o magistrado decide de  
acordo com as provas  acostadas  aos autos. Sendo a 
parte intimada para manifestar-se acerca do laudo pericial,  
mas permanecendo inerte, inexiste cerceamento de defesa.  
Apelação  cível.  Ação  de  cobrança.  DPVAT.  Inva-  lidez  
permanente.  Inexistência.  Desprovimento.  É  necessária  a  
comprovação  da  invalidez  permanente  e  seu  caráter  
definitivo,  para  fazer-se  jus  ao  pagamento  do  seguro  
obrigatório.  Devidamente demonstrado, por meio do laudo  
elaborado  por  perito  judicial,  que  o  apelante  não  sofreu  
invalidez  permanente  em  decorrência  de  acidente  
automobilístico, indevido é o pagamento do DPVAT. (TJPB; AC 
032.2008.001984-0/001;  Santa  Luzia;  Rel.  Juiz  Conv.  Rodrigo  Marques  Silva 
Lima; DJPB 24/03/2010; Pág. 8).

Considerando o exposto, desacolho a prefacial levantada.
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MÉRITO

A  questão  envolve  pedido  de  pagamento  de  seguro  DPVAT  em 
decorrência  de  suposta  debilidade  e  deformação  permanente  da  região  facial,  em 
decorrência de acidente automobilístico, ocorrido em 2013 (vide fls. 13/17).

Na sentença guerreada, o Julgador de base denegou a pretensão, por  
não  vislumbrar incapacidade para o trabalho ou invalidez permanente da ora recorrente.

Em que pese a conclusão proferida na instância inferior, outro deve ser 
o tratamento dado ao caso.

Pois bem, infere-se dos autos que o sinistro ocorreu em 04/07/2013, 
quando  estava  em  vigor  a  Medida  Provisória  de  nº  451,  que  posteriormente  fora 
transformada na Lei 11.945/09, que começou a produzir seus efeitos a partir de 16 de 
dezembro de 2008.

Vejamos o que dispõe o artigo 31 do citado dispositivo legal:

Art.  31.   Os arts.  3.º  e  5.º   da  Lei  n.º   6.194,  de 19 de  
dezembro  de  1974,  passam a  vigorar   com as seguintes  
alterações:  

“Art.  3.º  -  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro  
estabelecido  no  art.  2.º  desta  Lei  compreendem  as  
indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou  
parcial,  e  por  despesas  de  assistência  médica  e  
suplementares,  nos valores  e  conforme as regras  que se  
seguem, por pessoa vitimada: 
(...)
§ 1.º  -   No caso da cobertura de que trata o inciso II  do  
caput  deste  artigo,  deverão  ser  enquadradas  na  tabela 
anexa  a  esta  Lei as  lesões  diretamente  decorrentes  de  
acidente  e  que  não  sejam  suscetíveis  de  amenização  
proporcionada  por  qualquer  medida  terapêutica,  
classificando-se  a  invalidez  permanente  como  total  ou  
parcial,  subdividindo-se a invalidez permanente parcial  em  
completa  e  incompleta,  conforme  a  extensão  das  perdas  
anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:  I -  
quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial  
completa,  a  perda  anatômica  ou  funcional  será  
diretamente  enquadrada  em  um  dos  segmentos  
orgânicos  ou  corporais  previstos  na  tabela  anexa,  
correspondendo  a  indenização  ao  valor  resultante  da  
aplicação  do  percentual  ali  estabelecido  ao  valor  
máximo da cobertura;  e  II - quando se tratar de invalidez  
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permanente  parcial  incompleta,  será  efetuado  o  
enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma  
prevista  no  inciso  I  deste  parágrafo,  procedendo-se,  em  
seguida,  à  redução  proporcional  da  indenização  que  
corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as  
perdas de repercussão intensa,  50% (cinquenta por cento)  
para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento)  
para  as  de  leve  repercussão,  adotando-se  ainda  o  
percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas  
residuais. (negritei) 

Na hipótese, o laudo traumatológico, de fls. 63, afirma que a periciada 
sofreu debilidade permanente da função mastigatória na ordem de 7% (sete por cento), 
restando, assim, demonstrado o advento de lesões em decorrência do sinistro. 

Consultando a citada tabela anexa à lei, observa-se, para o caso de 
lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, que o legislador estabeleceu o percentual de 
100% (cem por cento).

Desse  modo,  a  autora  faz  jus  ao  valor  de  R$  13.500,00  x  7%, 
perfazendo o montante de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Acerca  da  utilização  da  tabela  para  redução  proporcional  da 
indenização a ser paga por seguro DPVAT, seguem recentes julgados desta Corte e do 
Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.  
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  PRELIMINARES  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E  DE  CARÊNCIA  DA  AÇAO.  
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE  
MÁ-FÉ.  PAGAMENTO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  
PROPORCIONAL  À  REPERCUSSÃO  DA  LESÃO.  
INTELIGÊNCIA DO ART. 3º,  § 1º,  I,  DA LEI Nº 6.194/74,  
COM  A  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.945/2009.  
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EFETIVO 
PREJUÍZO.  SÚMULA Nº 43 DO STJ.  MANUTENÇÃO DA  
SENTENÇA.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Qualquer  
seguradora  conveniada  ao  sistema  DPVAT  pode  ser  
acionada para pagar o valor da indenização. 2. O pagamento  
parcial do seguro não inibe o segurado de buscar o judiciário  
cobrando a diferença que entende devida. 3. A parte litiga de  
má-fé  quando  argui  preliminares  a  muito  rejeitadas  pela  
jurisprudência dos tribunais pátrios, nos temos do art. 17, I, V  
e  VII,  do  código  de  processo  civil.  4.  “consolidou-se  a 
jurisprudência  do  STJ  no  sentido  da  validade  da  
utilização  de  tabela  para  o  cálculo  proporcional  da  
indenização de seguro obrigatório  segundo o  grau de  
invalidez.  Precedentes”  (stj,  AGRG  no  AG 1360777/pr,  
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quarta turma, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, julgado em  
07/04/11,  publicado  no  dje  29/04/2011).5.  A  correção 
monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir do efetivo  
prejuízo, Súmula nº 43 do Superior Tribunal de justiça. (TJPB; 
AC 0000248-57.2012.815.0161; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. 
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/04/2014; Pág. 16).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO  REGIMENTAL.  DPVAT.  INVALIDEZ 
PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL.  
POSSIBILIDADE.  PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO 
PROPORCIONAL  AO  GRAU  DA  INVALIDEZ.  FALTA  DE 
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.  1.  Em situações  de invalidez  
parcial  é  correta  a  utilização  de  tabela  para  redução  
proporcional  da  indenização  a  ser  paga  por  seguro  
DPVAT. Interpretação do art. 3º, "b", da Lei nº 6.194/74.  
Precedentes. 2.  A  questão  referente  ao  pagamento  
administrativo ter sido proporcional ao grau de invalidez do  
segurado  não  foi  apreciada  pelo  tribunal  local,  tampouco  
foram  opostos  embargos  de  declaração  a  fim  de  suprir  
eventual  omissão.  É entendimento assente neste Superior  
Tribunal  de  justiça  a  exigência  do  prequestionamento  da  
matéria,  ainda  que  a  contrariedade  tenha  surgido  no  
julgamento  do  próprio  acórdão  recorrido.  Incidem,  na  
espécie,  as Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal  
Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo  
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;  EDcl-EDcl-REsp 
1.369.627;  2013/0050465-5;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe 
Salomão; DJE 04/06/2013; Pág. 958).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS 
RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.  
INVALIDEZ  PARCIAL.  PAGAMENTO  PROPORCIONAL.  
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Embargos  de  
declaração recebidos como agravo regimental  em face do  
nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos  
princípios da fungibilidade e da economia processual.  2. A 
fixação  da  indenização  a  partir  do  grau  de  invalidez  
encontra-se  em  conformidade  com  o  entendimento  
pacificado nesta eg. Corte de Justiça no sentido de que  
"é  válida  a  utilização  de  tabela  para  redução  
proporcional  da  indenização  a  ser  paga  por  seguro  
DPVAT,  em  situações  de  invalidez  parcial"  (RESP 
1.101.572/RS,  Terceira  Turma,  Rel.  Min.  NANCY  
ANDRIGHI, DJe de 16.11.2010). 3. Agravo regimental a que  
se  nega  provimento.  (STJ;  EDcl-REsp  1.252.464;  Proc. 
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2011/0103391-0;  RS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg. 
04/04/2013; DJE 07/05/2013).

Quanto  à  atualização monetária,  os  juros  devem correr  a  partir  da 
citação  e  a   correção  monetária  deve  ser  calculada  desde  a  ocorrência  do  sinistro, 
conforme orientação a seguir colacionada:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  
MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTE- RESSE  
DE  AGIR.  REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.  
INDENIZAÇÃO  DEVIDA  À  COMPANHEIRA  DA  VÍTIMA.  
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. De acordo com o art. 4º da Lei nº. 11.482/07, a  
indenização do seguro obrigatório, no caso de morte, será  
paga  de  acordo  com  a  ordem  de  vocação  hereditária  
prevista no art.  792 do Código Civil,  possuindo o cônjuge  
sobrevivente  legitimidade  para  pleitear  o  seu  quinhão.  
Consoante  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  
justiça, na ação de cobrança de indenização do seguro  
DPVAT  incide  correção  monetária  a  partir  do  evento  
danoso  e  juros  de  mora  a  partir  da  citação. (TJPB;  AC 
0001234-17.2012.815.0741;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 04/07/2014; Pág. 21).

Com  essas  considerações,  rejeito  as  preliminares  suscitadas  e,  no 
mérito, encontrando-se a decisão recorrida em confronto com jurisprudência do Superior 
Tribunal  de  Justiça,  nos  termos  do  art.  557,  §1º-A,  da  Legislação  Adjetiva  Civil, 
PROVEJO, EM PARTE,  O RECURSO,  para condenar a promovida ao pagamento de 
indenização  de  valor  decorrente  do  seguro  DPVAT,  na  importância  de  R$  945,00 
(novecentos e quarenta e cinco reais), acrescida de juros desde a citação e correção 
monetária desde o evento danoso.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a arcarem 
igualmente  com  as  custas  e  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em  R$  500,00 
(quinhentos reais), observando-se a gratuidade judiciária concedida à promovente.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 18 de setembro de 2014. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR                                 

                            J/04 e J/11 (R)    

Desembargador José Ricardo Porto 
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