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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1007528-74.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante CLEVILSON ARAUJO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), 
é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 
DPVAT S/A.

ACORDAM, em 29ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não 
conheceram do recurso, em virtude de prevenção da E. Trigésima 
Primeira Câmara de Direito Privado. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SILVIA ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA 
FERREIRA.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1007528-74.2014.8.26.0100

Apelante: CLEVILSON ARAUJO NASCIMENTO 
Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 
DPVAT S/A

Comarca: São Paulo

Voto nº 13431

Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 
Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Acórdão 
prolatado pela E. 31ª Câmara de Direito Privado deste E. 
TJSP, dando provimento ao AI nº. 
2062031-37.2014.8.26.0000, por votação unânime, 
interposto contra a r. decisão de indeferiu o benefício da 
gratuidade processual. Recurso não conhecido, em 
virtude de prevenção da E. 31ª Câmara de Direito 
Privado. 

 

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

Clevilson Araujo Nascimento, contra a r. sentença de fls. 221/223, 

cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente a ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, fazendo-o 

nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo o pedido 

PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte ré ao 

pagamento de R$ 1.350,00, sobre os quais incidirá correção monetária 

a partir do sinistro e juros de mora de um por cento ao mês a partir da 

citação. Caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 

86, caput, do Código de Processo Civil, deverá cada parte arcar com 

metade das custas, das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios fixados em vinte por cento sobre o valor da condenação, 
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observando-se ainda o disposto no art. 98, §3º do Código de Processo 

Civil, em virtude da concessão da gratuidade de justiça à autora”. 

Apela o autor (fls. 226/231), sustentando, em síntese, 

que: o valor da indenização deve ser majorado para R$ 13.500,00; o 

ônus da sucumbência deve ser atribuído, integralmente, à 

seguradora apelada.

O recurso foi regularmente processado, com 

apresentação de resposta (fls. 234/239).

É o relatório. 

Decido:

Compulsando os autos, verifica-se que contra a r. 

decisão de primeira instância que indeferiu o benefício da gratuidade 

processual (fls. 79/80), o autor interpôs recurso de agravo de 

instrumento nº. 2062031-37.2014.8.26.0000, distribuído à Relatoria 

do D. Desembargador Adilson de Araújo da E. 31ª Câmara de Direito 

Privado deste E. TJSP, que prolatou acórdão dando provimento ao 

recurso, por votação unânime (fls. 102/106). Sobreveio, então, o 

trânsito em julgado do v. acórdão (fls. 112).

Neste contexto, verifica-se a prevenção para conhecer 

do presente apelo, interposto pelo autor. 

Ante o exposto, não conheço da apelação, em virtude 

de prevenção, para a redistribuição dos autos à E. 31ª Câmara de 

Direito Privado.

Carlos Dias Motta

Relator


