
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES . OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001712-18.2011.815.0011.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Relator      : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fillho.
Apelante : Elisângela Campelo de Araújo.
Advogado : Túlio Farias Lima.
Apelado    : EBC Créditos.
Defensor : José de Paulo Rego.

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.
INVOCAÇÃO  NOS  ARGUMENTOS
FÁTICOS  RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
ESTABILIZAÇÃO  DA  DEMANDA.
GARANTIA  DOS  PRINCÍPIOS
PROCESSUAIS  CONSTITUCIONAIS
ATRELADOS  AO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL. APELO NÃO CONHECIDO.

- O §1º do art. 515 do Código de Processo Civil
delimita a extensão da análise dos recursos, ao
estabelecer que somente é devolvido ao Tribunal
as questões suscitadas e discutidas no processo.

-  Alegando  a  parte  recorrente  matéria  não
suscitada nem debatida na instância primeva, não
deve  ser  conhecida  a  questão  pela  instância
superior,  pois  consubstancia-se  em  inovação
recursal.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elisângela Campelo
de Araújo contra sentença (fls. 37/39) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito
c/c  Indenização  por  Danos  Morais”  ajuizada  em  face  da  EBC  Créditos,
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julgou parcialmente procedente a demanda, apresentando a seguinte ementa:

“INDENIZAÇÃO.  RESTRIÇÃO  CADASTRAL.
DANO MORAL PURO: Banco de dados de proteção
ao  crédito  –  Inscrição  de  dívida  inexistente  –
Abusividade  –  Existência,  contudo,  de  restrições
anteriores  não  contestadas  –  Honra  já  afetada  –
Pressupostos  da  responsabilidade  civil  não
delineados  –  Dano  moral  inexistente  –
Jurisprudência unificada na Súmula 385 do Superior
Tribunal  de  Justiça  –  DECLARAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA:  Liame  contratual  inexistente  –
Falta  de  Justa  causa  –  Acolhimento.
PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DOS PEDIDOS”.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Apelatório (fls. 42/48),
alegando que, apesar de existente outra negativação em nome da promovente,
esta, igualmente à presente, ocorreu de forma ilícita. Aduz que, “ajuizou ação
exigindo danos morais  em face  da  ZIP LOCADORA na mesma época do
ajuizamento da ação em face da apelada”, tramitando perante a 1ª Vara Cível
de Campina Grande sob o nº 001.2011.001.713/2. Defende, portanto, não se
aplicar a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, ressaltando
a existência de dano moral e pleiteando a reforma da sentença para estipulação
de indenização sob tal título.

Contrarrazões  apresentadas,  pugnando  pela  manutenção  da
sentença (fls. 53/54).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 58/61).

É o relatório.

VOTO.

Como relatado, o presente Recurso Apelatório se volta contra
sentença que, nos autos de demanda declaratória de inexistência de débito e de
indenização por  danos morais  por  inserção  indevida  de  nome em cadastro
protetivo  de  crédito,  julgou  procedente  em  parte,  negando  o  pedido
indenizatório  sob  o  fundamento  da  existência  de  inscrições  anteriores  em
virtude de outros débitos.

Contra  a  improcedência  mencionada,  insurge-se  a  recorrente,
trazendo novo argumento fático à lide com o intuito de modificar a aplicação
do  direito  na  hipótese,  afirmando  que  a  anterior  restrição  cadastral  que
possuía, da mesma forma que a da presente demanda, foi indevida, gerando,
inclusive,  o  ajuizamento  simultâneo  de  outra  ação,  processada  sob  o  nº
001.2011.001.713/2.

Pois bem, diante desse cenário, não se requer maiores delongas
para a conclusão a respeito da típica incidência do inconformismo da apelante
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no  instituto  denominado  inovação  recursal,  não  ensejando  o  próprio
conhecimento do recurso interposto.

Com efeito,  as razões do apelo trazem argumento totalmente
novo, pois não foi referido na inicial, tampouco durante a instrução do feito.
Somente  em  sede  recursal,  a promovente  vem  pleitear  o  desacerto  do
enquadramento de sua situação ao entendimento esposado pela Súmula nº 385
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  alegando,  para  tanto,  que  a  sua  anterior
restrição cadastral foi indevida, indicando, apenas neste momento, o número
do processo ajuizado simultaneamente a esta demanda.

A inovação do argumento que funda toda a pretensão recursal é
manifesta,  quando se constata  a  seguinte  passagem da sentença,  em que o
magistrado afirma que, em nenhum momento, houve esclarecimento acerca da
anterior  inserção  do  nome  da  autora  em  cadastro  de  proteção  ao  crédito.
Confira-se:

“No  entanto,  não  vejo  como  condenar  o(s)
suplicado(a)  em  indenização,  a  título  de  danos
morais, uma vez que, na data da restrição cadastral:
05/08/2009  (fls.  11),  a  autora  registrava  restrição
cadastral anterior, incluída em 18/05/2009 pela ZIP
VÍDEO  LOCADORA,  restrição  esta  em  momento
algum  contestada  pela  suplicante” (fls.  38,  grifo
nosso).

Nesse contexto, sabe-se que, uma vez estabilizada a demanda, é
defeso a utilização de novos fundamentos, tendo em vista que não pode a parte
adversa ser surpreendida com uma nova linha argumentativa. 

A exordial delimita os aspectos da lide e, consequentemente, a
atividade  jurisdicional  do  Estado.  Alterá-la,  em  sede  recursal,  implica  em
inovação da causa de pedir e supressão de instância, o que é proibido pelo
ordenamento jurídico, por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e
do juiz natural. 

A redação do art. 517 do Código de Processo Civil é clara ao
estabelecer  que  somente  é  possível  alegações  inovadoras  na  hipótese  de
motivo de força maior, vejamos:  

“Art.  517.  As  questões  de  fato,  não  propostas  no
juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se
a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior”.

Nesse diapasão, deve-se entender por inovação todo elemento
que pode servir de base para decisão do Tribunal, não arguido ou discutido no
processo, durante o seu trâmite. 

Assim, somente no caso de demonstrado motivo de força maior,
poderia este julgador se pronunciar acerca do novo argumento trazido à baila
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pelo recorrente, qual seja: a sua notificação intempestiva. Tal circunstância,
porém, não foi alegada, tampouco comprovada, no caderno processual.   

A supramencionada  estabilidade  da  demanda  ocorre  desde  a
formação da relação processual, conforme se infere do art. 264 do Diploma
Processual Civil, in verbis: 

“Art.  264.  Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor
modificar  o  pedido  ou  a  causa  de  pedir,  sem  o
consentimento  do  réu,  mantendo-se  as  mesmas
partes, salvo as substituições permitidas por lei. 

Paragrafo único. A alteração do pedido ou da causa
de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o
saneamento do processo”. 

Essa  preocupação  objetiva  evitar  surpresa,  cerceamento  de
defesa, já que a causa de pedir e o pedido interessam não apenas à correta
formação do processo em geral, como também ao contraditório. 

O  art.  515  do  Código  de  Processo  Civil  estabelece  que  o
recurso  apelatório  devolverá  ao  tribunal  o  conhecimento  da  matéria
impugnada. O § 1º do referido dispositivo, por seu turno, é de clareza solar ao
preconizar  que  “serão,  porém,  objeto  de  apreciação  e  julgamento  pelo
Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a
sentença não as tenha julgado por inteiro”. 

Verifica-se,  portanto,  a  limitação  do  efeito  devolutivo  da
apelação, em observância ao princípio da estabilidade da demanda, devendo
ser objeto do recurso apenas as questões suscitadas e discutidas ao longo do
processo.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo
elemento que pode servir de base para a decisão do
tribunal,  que  não  foi  argüido  ou  discutido  no
processo,  no  procedimento  de  primeiro  grau  de
jurisdição (Fasching, ZPR², n. 1721, p. 872). Não se
pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às
partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda).  (...).  O sistema contrário,  ou seja,  o da
permissão de inovar no procedimento da apelação,
estimularia  a  deslealdade  processual,  porque
propiciaria  à  parte  que  guardasse  suas  melhores
provas e seus melhores argumentos para apresentá-
los somente ao juízo recursal de segundo grau. (...).
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 7ª ed., Editora Revista dos Tribunais:
São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.)”.
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Sobre o tema, revela-se pacífica a jurisprudência dos Tribunais
Pátrios,  inclusive  desta  própria  Corte  de  Justiça,  consoante  se  infere  dos
seguintes arestos: 

“APELAÇÃO  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO.
 Ainda que seja plenamente admissível em sede de
ação  consignatória  a  ampla  discussão  acerca  do
débito,  inclusive  com  o  exame  da  validade  de
cláusulas contratuais, o Apelante alterou sua causa
de pedir, pois sustentou em sua petição inicial que o
Apelado cobra "juros estratosféricos",  próximos de
30%  (trinta  por  cento),  enquanto  que  em  sua
apelação  fundamenta  que  a  ação  de  consignação
deve  ser  julgada  procedente,  pois  há  cobrança
cumulada  de  comissão  de  permanência  com  os
demais  encargos  contratuais.  INOVAÇÃO  EM
SEDE  RECURSAL  IMPOSSIBILIDADE.  A
matéria  em  questão  não  foi  discutida  na  fase
postulatória,  configurando,  assim,  indevida
alteração da causa de pedir em sede recursal, o que
é vedado em nosso ordenamento jurídico (CPC, art.
264, parágrafo único e art. 515, § 1º) SENTENÇA
MANTIDA  RECURSO  NÃO  CONHECIDO”.
(TJSP;  APL  0031407-28.2012.8.26.0576;  Ac.
7017531; São José do Rio Preto; Trigésima Oitava
Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Eduardo
Siqueira;  Julg.  11/09/2013;  DJESP  19/09/2013).
(grifo nosso).  

“(…)  APELAÇÃO  CÍVEL  02.  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  MATÉRIAS  NÃO  VENTILADAS  NA
CONTESTAÇÃO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
APELO.  APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT,  DO
CPC. SEGUIMENTO NEGADO.  Toda a  matéria a
ser discutida na lide deve ser suscitada na inicial ou
na  contestação,  não  devendo  ser  conhecida  a
matéria  arguida  apenas  em  sede  de  apelação,
porquanto  não  faz  parte  do  pedido  formulado.
Recurso  oficial.  Adicional  por  tempo  de  serviço,
quinquênio.  Previsão  legal.  Verba  devida.
Pagamento.  Implantação  na  remuneração  da
servidora.  Desprovimento  da  remessa.  Existindo
previsão  legal  quanto  ao  adicional  por  tempo  de
serviço dos  servidores  municipais  (lei  orgânica do
município  de  guarabira.  Art.  51,  xvi),  deve  ser
mantida a sentença no que se refere ao pagamento
da referida verba no percentual a que a promovente
faz  jus”.  (TJPB;  Proc.  018.2009.001616-5/001;
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Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João
Alves  da  Silva;  DJPB  19/06/2012;  Pág.  9).  (grifo
nosso).

Por tudo o que foi exposto, em face da manifesta invocação dos
argumentos  recursais,  NÃO  CONHEÇO  da Apelação  Cível,  mantendo
íntegra a sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir 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, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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