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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028284-45.2010.815.0011
RELATOR: Desembargador José Aurélio da Cruz
01 APELANTE: Maria do Socorro Araújo 
ADVOGADO:Arthur da Costa Loiola
02 APELANTE: Bradesco Auto/Re Cia de Seguros
ADVOGADO:  Karina de Almeida Batistuci 
APELADOS: Os mesmos

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER  C/C  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS  –  SEGURO  DE  VEÍCULO  – 
SINISTRO COM CONDUTOR DE 25 ANOS E 
DOIS  MESES  DE  IDADE  –  EXCLUSÃO  DE 
COBERTURA  DA  SEGURADORA  – 
PROCEDÊNCIA PARCIAL –  IRRESIGNAÇÃO 
DAS PARTES –  1º  APELO - DA AUTORA - 
NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO – 
INADMISSÍVEL  –  AUSÊNCIA  DE 
RATIFICAÇÃO  DAS  RAZÕES  RECURSAIS, 
APÓS  PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA  DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 2º APELO – 
DO PROMOVIDO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA 
ABUSIVA  E  DE  RESPONSABILIDADE  POR 
NÃO  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  FAIXA  ETÁRIA 
COMPROVADA PELO  CONDUTOR,  NO  DIA 
DO  SINISTRO  –  RESTRIÇÃO  NÃO 
DEMONSTRADA  DE  FORMA  CLARA  - 
COBERTURA  SECURITÁRIA  DEVIDA  – 
ALEGAÇÃO  DE  BIS  IN  IDEM  – 
INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXPLÍCITA 
NO  VALOR  DEVIDO  –  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA –  DESPROVIMENTO DO APELO 
DA SEGURADORA.

- Restando  pendente  o  julgamento  dos 
embargos  de  declaração  da  parte  adversa, 
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torna-se inoportuna a interposição de apelação, 
sem efetiva ratificação posteriormente dos seus 
termos, uma vez que não houve o necessário 
exaurimento da instância  a quo.  Precedentes 
do TJPB e do STJ.

− A  SÚMULA  418  do  STJ  prevê:  “É 
inadmissível  o  recurso  especial  interposto  
antes  da  publicação  do  acórdão  dos  
embargos  de  declaração,  sem  posterior  
ratificação.”

− Quando  a  cláusula  não  versar  de  forma 
transparente no contrato firmado, afrontando o 
art. 54, §4º do CDC, a parte autora não pode se 
responsabilizar  por  uma  interpretação 
equivocada da seguradora.

−  O  magistrado  singular  não  condenou 
duplamente,  e sim,  de forma explícita,  com o 
dever  de  reparar  o  veículo  de forma integral, 
com  a  devida  obrigação  de  fazer,  no  valor 
firmado  pelos  serviços,  a  título  de  cobertura 
securitária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  não  conhecer  do  primeiro  recurso, 
(promovente),  e negar provimento ao segundo apelo,  à unanimidade, nos 
termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fl. 350.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelações  cíveis  interpostas  por  Maria  do 
Socorro Araújo e Bradesco Auto/Re Cia de Seguros em face da sentença 
julgada procedente, em parte, nos autos da  ação de cobrança c/c danos 
morais, ajuizada em desfavor do Banco promovido, decorrente de contrato 
de seguro do veículo, no qual havia cobertura para condutores maiores de 25 
anos de idade.

Alega  na  exordial,  que  no  dia  12/10/2010,  o  filho  da 
promovente, foi alvo de sinistro e que em 14/10/2010 a demandada autorizou 
a realização dos serviços, entretanto, voltou atrás, alegando que a cobertura 
era apenas para condutores com mais de 26 anos de idade. Diante disso, 
pugnou pela procedência da demanda.

Juntou documentos.

Em contestação, os promovidos rebateram os fatos alegados, 
pugnando pela improcedência da ação, fls. 43/52.
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Impugnação apresentada, fls. 239/240.

Extrai-se  da  sentença  de  fls.  276/280,  a  procedência  da 
demanda por  entender  o  magistrado  singular  em declarar  a  nulidade  da 
cláusula restritiva sobre a qual se funda a recusa da seguradora, bem como 
reconhecendo a obrigação de fazer, condenando a parte ré ao pagamento da 
quantia R$4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais).

Embargos  de  declaração  opostos,  às  fls.  282/286,  e 
rejeitados, às fls. 293/294.

Não se conformando com a decisão a quo, a autora interpôs o 
presente recurso (fls.  288/292),  pleiteando a reforma da sentença, para a 
condenação do dano material  ser em dobro,  e danos morais no valor  de 
R$50.000,00, com honorários no patamar de 20% do valor da causa.

Contrarrazões  não  apresentadas,  conforme  certidão  de  fl. 
324v.

A  Seguradora  apelou,  às  fls.  296/304,  alegando  que  a 
promovente não queria cobertura para condutor entre 18 e 25 anos, e que o 
sinistro ocorrido envolveu o filho da autora, que possuía 25 anos. Assim, não 
pode se responsabilizar  por  algo que não foi  contratado,  não restando a 
cláusula abusiva. Aduz ainda, que houve bis in idem na condenação, vez que 
foi  condenado na obrigação de fazer, com reparo integral do veículo e ao 
mesmo tempo,  ao  pagamento  do  valor  da  cobertura  securitária.  Por  fim, 
pugna pelo provimento do recurso inserto.

Contrarrazões  apresentadas,  fls.  309/312,  pugnando  pelo 
desprovimento do apelo.

Em parecer de fls. 327/331, a douta Procuradoria de Justiça 
manifestou-se pela admissibilidade dos recursos.

É o breve relatório.

VOTO

DO PRIMEIRO APELO

De plano, reconheço que o primeiro recurso, ingressado pela 
autora, é manifestamente inadmissível.

Com efeito, a extemporaneidade está caracterizada diante da 
interposição de recurso antes do termo a quo do prazo recursal, que ocorre 
com a publicação do decisum pelo órgão oficial. 

Nesse sentido, cito os recentes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA.  PREVIDENCIÁRIO. 
EXTEMPORANEIDADE  DOS  EMBARGOS  DE 
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DIVERGÊNCIA. OMISSÃO.  INTEGRAÇÃO  DA 
DECISÃO  EMBARGADA.  NECESSIDADE.  RECURSO 
PROTOCOLIZADO  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DO 
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECONHECIMENTO. 
DISPONIBILIZAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO QUE 
NÃO  SUBSTITUI  A  PUBLICAÇÃO  REALIZADA 
ANTERIORMENTE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO 
ACOLHIDOS,  COM EFEITOS INFRINGENTES,  PARA 
NÃO  CONHECER  DOS  EMBARGOS  DE 
DIVERGÊNCIA. 1.  São extemporâneos os embargos 
de  divergência  opostos  antes  da  publicação  do 
acórdão do agravo regimental em recurso especial. 
Aplicação, por analogia, da Súmula 418/STJ. 2. Ainda 
que  se  considere  a  data  do  julgamento  do  agravo 
regimental,  o  recurso  estaria  intempestivo,  pois 
apresentado quando já transcorrido o prazo legal. 3. A 
disponibilização  da  ata  de  julgamento  no  Diário  da 
Justiça não tem o condão de modificar o marco inicial da 
contagem do prazo recursal, não se confundindo com a 
publicação  do  acórdão  recorrido.  4.  Embargos  de 
declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não 
conhecer dos embargos de divergência.1

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
INTERPOSIÇÃO  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. RATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. 
EXTEMPORANEIDADE. AGRAVO  DESPROVIDO.  I. 
Mostra-se  extemporâneo  o  recurso  extraordinário 
protocolizado antes da publicação do acórdão recorrido. 
II.  A  jurisprudência  desta  Corte  e  do  Supremo 
Tribunal  Federal  entende  que  "é  extemporâneo  o 
recurso  extraordinário  protocolado  antes  da 
publicação  do  acórdão  recorrido" (AI-AgR  nº 
681.114/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18/04/2008). 
III. Agravo regimental desprovido.2

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  OPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO 
DO  ACÓRDÃO  EMBARGADO: 
EXTEMPORANEIDADE.  PRECEDENTES.  ALEGADA 
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRARIEDADE: NÃO 
OCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  PRECEDENTES. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.3

1 STJ  -  EDcl  nos  EREsp  735.329/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em 
12/02/2014, DJe 19/02/2014.

2 STJ - AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.303/SC, Rel. Ministro 
GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2013, DJe 03/02/2014.

3 STF - MS 26108 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/08/2013, Dje 23-09-
2013.
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É justamente esta a hipótese dos autos.

Da  acordo  com  a  fl.  288,  vislumbra-se  que  a  recorrente 
interpôs o recurso de apelação em 08/02/2013,  antes de ser publicada a 
sentença  dos  embargos  de  declaração,  publicada  por  nota  de  foro  em 
26/06/2013,  sendo imperioso reconhecer  a  extemporaneidade do recurso, 
razão pela qual não poderá ser conhecido, face a não ratificação das razões 
recursais apresentadas.

Esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
APELO  NÃO  RATIFICADO  NO  PRAZO  LEGAL 
DEPOIS  DE  JULGADOS  OS  ACLARATÓRIOS. 
INTEMPESTIVIDADE.  INADMISSÃO.  Havendo 
oposição  de  embargos  declaratórios  antes  da 
interposição  da  apelação,  cumpre  ao  recorrente 
ratificar os termos do apelo, no prazo reaberto pelo 
julgamento dos aclaratórios. Jurisprudência pacífica 
do  STJ. REMESSA  OFICIAL.  PROGRESSÃO 
VERTICAL DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ  DO  SABUGI.  CONCLUSÃO  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ART.  56 
DA LEI  MUNICIPAL N° 423/08.  DESPROVIMENTO. 0 
professor  do  município  de  São  José  do  Sabugi  que 
obtiver  titulação  acadêmica  de  pós-graduação 
especialização  fará  jus  à  progressão  vertical,  ato 
administrativo  vinculado,  nos  termos do art.  56 da lei 
municipal n° 423/08. Grifo nosso.

(TJPB – Proc. 03220100013849001 – Terceira Câmara 
Cível  –  Relator  –  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha 
Ramos – Data de julgamento - 26/06/2012)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  APELAÇÃO 
INTERPOSTA  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE 
RATIFICAÇÃO.  PREMATURIDADE.   SÚMULA  N. 
418/STJ. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA.
1.  Apelação  interposta  antes  do  julgamento  dos 
embargos  declaratórios  opostos   pela  outra  parte  é 
considerada  prematura  se  não  houver  a  necessária 
ratificação posterior.
2. "É inadmissível o recurso especial interposto antes da 
publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração, 
sem posterior ratificação" (súmula n. 418/STJ.)
3. Agravo  regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 164954 / GO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL-
2012/0072846-1 – Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA -  Órgão  Julgador  -  T3  -  TERCEIRA 
TURMA - DJe 28/06/2013) 
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A SÚMULA 418 do STJ prevê:

“É inadmissível o recurso especial interposto antes 
da  publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  
declaração, sem posterior ratificação.”

Por fim, mister se faz ressalvar que apesar do teor contido na 
sentença dos embargos declaratórios não ter o condão de alterar a questão 
meritória dos autos, contudo, a ratificação posterior do apelo é medida que 
se impõe, conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, o STJ e sua 
súmula nº 418. 

Assim,  não  conheço  da  apelação  cível  interposta  pela 
autora, por ser manifestamente inadmissível.

DO SEGUNDO APELO

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos 
intrínsecos4 e extrínsecos5 de admissibilidade recursal.

A contenda versa acerca da obrigação de fazer da seguradora 
promovida em assegurar a cobertura securitária, para reparar o veículo da 
autora, de forma integral, nos serviços de mecânica e funilaria, no montante 
de R$4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais).

O cerne da questão é acerca da idade do condutor do veículo, 
no momento do sinistro, filho da promovente, que possuía 25 anos de idade, 
e a promovida não aderiu a cobertura para condutores entre 18 e 25 anos, 
estando a segurada se recusado a acatar a cobertura, ora cobrada.

 Com efeito, alega o apelante que não pode se responsabilizar 
por algo que não foi contratado, já que a cláusula objurgada não é abusiva. 
Aduz ainda, que houve bis in idem na condenação, vez que foi condenado na 
obrigação de fazer, com reparo integral do veículo e ao mesmo tempo, ao 
pagamento do valor da cobertura securitária.

Na  hipótese,  passo  a  analisar  o  pleito  sobre  a 
responsabilidade da seguradora nos reparos ao veículo, ocorridos no 
sinistro, e da ausência de cláusula abusiva, e forma conjunta, por se 
confundirem no mérito.

Está  reconhecido  na  sentença,  que  no  momento  da 
contratação  do  seguro,  não  houve  má-fé  do  segurado,  bem  como 
declarações  inverídicas  de  sua  parte,  estando  tudo  com  a  anuência  da 
seguradadora,  não  havendo  razão  para  incluir  na  garantia  da  apólice  a 
cláusula de cobertura para condutores com faixa etária entre 18 a 25 anos.

Assim,  não existe  obrigação do  segurado em comunicar  a 
seguradora  acerca  da  alteração  e  agravamento  dos  riscos  inicialmente 
4 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
5 Tempestividade, preparo e regularidade formal.
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assumidos, durante a execução do contrato, já que seu filho já possui 25 
anos de idade, e encontra-se fora da restrição, ora não contratada, podendo 
conduzir o veículo sem óbice contratual.

Ademais,  o  STJ  é  pacífico  ao  excluir  cobertura  para 
condutores menores de 25 anos, quando versar a cláusula de restrição de 
idade, vejamos:

DIREITO  CIVIL.  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA. 
ACIDENTE  DE  AUTOMÓVEL.  CONDUTOR  COM 
MENOS  DE  25  ANOS  DE  IDADE.  CLÁUSULA 
EXCLUDENTE.  CRITÉRIO  OBJETIVO.  RISCO  NÃO 
COBERTO. 1.  Fere a boa-fé objetiva a pretensão do 
segurado ao recebimento de indenização securitária 
em  caso  de  sinistro  causado  por  condutor  com 
menos  de  25  anos  de  idade,  se,  no  contrato  de 
seguro,  há  cláusula  expressa   de  exclusão  da 
cobertura para essa situação.
2.  O fato  de  o  condutor  com menos  de  25  anos  ter 
adquirido habilitação para dirigir após a contratação do 
seguro não exime o segurado de informar a seguradora 
sobre  a  nova  condição,  caso  seja  de  seu  interesse 
incluí-lo na cobertura.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1284475 / MG
REC.  ESPECIAL/2011/0224522-8  –  Relator  para 
acórdão:  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA - 
DJe 29/05/2014)

Outrossim, in casu, a  questão é diversa, já que o condutor 
possui 25 anos e meses, não restando dúvida sobre o dever da cobertura 
securitária, pela promovida, ora apelante, vejamos:

O sinistro ocorreu em 12/10/2010, fl. 12, e José Moreira da 
Silva Neto, condutor e filho da autora, nasceu em 03/08/1985, fl. 13, ou 
seja, no dia fático, possuía 25 anos de idade e dois meses.

Nesse  diapasão  merece  ressaltar  ainda,  acerca  da 
mencionada cláusula não versar de forma transparente no contrato firmado, 
afrontando o art. 54, §4º do CDC, pois, a seguradora autorizou a realização 
dos  serviços,  fl.  27,  retificando  seu  posicionamento  a  posteriori  ,  sem 
justificativa plausível, não podendo a parte autora se responsabilizar por uma 
interpretação equivocada da seguradora.

Art.  54.  Contrato de adesão é aquele  cujas cláusulas 
tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou 
estabelecidas  unilateralmente  pelo  fornecedor  de 
produtos  ou  serviços,  sem  que  o  consumidor  possa 
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 
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§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 
consumidor  deverão  ser  redigidas  com  destaque, 
permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No  que  tange  ao  bis  in  idem,  alegado  pela  seguradora 
apelante,  tal  pleito  não  merece  maiores  delongas,  já  que  o  magistrado 
singular não condenou duplamente, e sim, de forma explícita, com o dever 
de reparar o veículo de forma integral, com a devida obrigação de fazer, no 
valor firmado pelos serviços, qual seja, R4.610,00 (quatro mil, seiscentos e 
dez reais), a título de cobertura securitária.

Neste  norte,  a  sentença  singular  não  merece  qualquer 
retoque, devendo ser mantida integralmente.

Ante  o  exposto,  não  conheço  do  primeiro  apelo e  nego 
provimento  ao  segundo  recurso,  mantendo  a  decisão  a  quo em  seus 
termos.

Presidiu  a  Sessão o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR  
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