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A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO nº 0001981-94.2012.815.0731
ORIGEM :4ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
AGRAVANTE :Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO :Elísia Helena de Melo Martini
APELADO :Irenaldo Amorim de Oliveira
ADVOGADO :Victor Figueiredo Gondim

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  interno  –
Insurgência  contra  decisão  que  negou
seguimento à apelação cível   – Ação cautelar
de exibição de documentos – Alegações  no
agravo interno que não constam nas razões
recursais  da  apelação  cível  –  Inovação
recursal  –  Configuração  –  Impossibilidade  –
Não  conhecimento  –  Desprovimento  do
recurso.

- O agravo interno não comporta inovação de
teses recursais,  tendo em vista  a  preclusão
consumativa,  devendo a  matéria  impugnada
constar anteriormente na apelação cível.

V I  S  T  O S, relatados  e  discutidos  estes
autos de agravo de instrumento acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do relator e da súmula de julgamento de fl. 189.

R E L A T Ó R I O
 
Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por
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AYMORÉ  CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTO  S/A  contra
decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível. 

Consta  dos  autos  que  IRENALDO
AMORIM  DE  OLIVEIRA ingressou  com  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos  em  face  do  AYMORÉ  CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E
INVESTIMENTO  S/A com  a  finalidade  de  obter  a  cópia do  contrato  de
financiamento firmado entre as partes. 

Discorreu  que  ingressou  com  a  aludida
ação, sob o fundamento de que se faz necessário verificar a legalidade das
cobranças  e  tarifas  advindas  do  contrato  mencionado,  para  fins  de,
posteriormente,  promover  eventual  ação  de  cobrança  e/ou  revisão  das
cláusulas contratuais em face da promovida.

Aduziu que solicitou a cópia do instrumento,
porém, diante da omissão do promovido, moveu a presente ação, haja vista
não ter logrado êxito em sua investida.

Requereu, por fim, a documentação que se
encontra em posse da instituição bancária, referente ao pacto celebrado, ao
extrato de financiamento e ao comprovante de quitação.

Documentos com a inicial às fls. 10/12.

Contestação às fls. 46/11.

Impugnação à contestação às fls. 91/98.

Sentenciado  o  feito  (fls.  99/102),  a  MM.
juíza de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a obrigação da
parte ré de exibir o contrato, sob as penas do art. 359 do CPC, bem como
condenando-a  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (quinhentos reais).

Irresignado,  o  réu  moveu  recurso  de
apelação (fls. 105/111), alegando, em síntese, preliminarmente, a ausência de
interesse processual, e no mérito, a ausência de hipossuficiência da apelada,
a  ausência  de  requisitos  para  concessão  da  tutela  cautelar  e  a
impossibilidade  de  condenação  em  honorários  advocatícios  fixados  em
excessivo  valor,  por  não  estar  em consonância  com o  trabalho  realizado.
Pleiteou, então, a inteira reforma do “decisum”, ou a redução dos honorários
advocatícios arbitrados.
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Contrarrazões às fls. 145/154.

Recurso adesivo apresentado pelo autor às
fls.  155/159,  requerendo a  majoração  da  importância  arbitrada a  título  de
honorários.

Feito não remetido ao Ministério Público, em
razão do não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 82, do Código de
Processo Civil.

Às  fls.  166/174,  esta  relatoria  negou
seguimento à apelação cível, por entender que o referido recurso estava em
confronto  com jurisprudência  consolidada  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Irresignada,  a  entidade  bancária  interpôs
agravo interno (fls. 176/184), pugnando que o presente agravo interno seja
submetido a julgamento por esta Egrégia Corte, sendo-lhe dado provimento
para reformar a decisão que negou seguimento monocraticamente à apelação
cível.

É o que importa relatar.

V O T O

De  plano,  importante  consignar  que,
compulsando os autos, observa-se na apelação, sem maiores esforços, que
os  fundamentos  invocados  pela  recorrente  referiam-se  à  ausência  de
interesse processual do autor, a ausência dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela cautelar e o pedido de improcedência ou redução dos
honorários advocatícios arbitrados pelo juiz de piso. Pugnou, por fim,  pela
total improcedência dos pedidos autorais.

Todavia, analisando as razões recursais do
agravo, vê-se que a apelante inovou o feito, ao invocar a inaplicabilidade da
medida de busca e apreensão do documento descrito na inicial, bem como do
disposto  no  art.  359,  inciso  I  ao  presente  caso,   percebendo-se  que  tais
argumentos  não  constam  nas  razões  da  apelação  cível,  não  podendo,
portanto, serem apreciados em sede de agravo interno. 

É  que  o  agravo  interno  não  comporta
inovação  de  teses  recursais,  tendo  em  vista  a  preclusão  consumativa,
devendo a matéria impugnada constar anteriormente na apelação cível.
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Neste  passo,  observa-se  que  foram
utilizados  fundamentos  não  apresentados  em primeiro  grau,  o  que  não  é
permitido, nos termos do art. 515, “caput”, in verbis:

“Art.  515.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.” 

O dispositivo acima transcrito do Código de
Processo  Civil,  estabelece  que  o  tribunal  só  conhecerá  das  matérias  que
foram  suscitadas  e  impugnadas  em  primeiro  grau.  Só  poderia  haver  a
apresentação de fato novo, em sede de apelação,  se restasse comprovado
que o recorrente ficou impossibilitado de praticar tal ato em primeiro grau, por
motivo de força maior (art.  517, CPC), fato que não se aplica ao presente
caso.

Sobre  a  proibição  de  inovar  em  sede
recursal, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY:

“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. (...).” 1

Corroborando  o  entendimento  acima,  as
decisões  desta  Corte,  abaixo  citadas,  versam  sobre  a  impossibilidade  do
Tribunal de conhecer questão em agravo interno que não foi suscitada em
sede de apelação:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO
DE  FINANCIAMENTO.  REVISÃO  DAS  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.  POSSIBILIDADE.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. RATIFICAÇÃO EM SEDE DE
APELO.  SEGUIMENTO NEGADO AOS RECURSOS.

1Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante,  9ª  ed.,  Editora  Revista  dos

Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2006, pág. 745. 
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INCONFORMISMO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS
JUROS.  PREVISÃO  EXPRESSA.  NÃO
CONSTATAÇÃO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  DE
FORMA SIMPLES. PRETENSÃO NÃO DECLINADA
NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.  DEMAIS  INSURGÊNCIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
O  agravo  interno  cuida-se  de  uma  modalidade  de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida  pelo
relator. - É de se manter a decisão monocrática que, nos
termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil,
nega  seguimento  aos  recursos.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00300126820108152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
NOBREGA COUTINHO , j. Em 03-11-2014) - Destaquei

E ainda:

“AGRAVO  INTERNO  EM  REMESSA  OFICIAL  E
APELAÇÃO  CÍVEL.  MATÉRIAS  VEICULADAS
APENAS NESTE ESTÁGIO PROCESSUAL. INOVAÇÃO
RECURSAL.  RECURSO  DESPROVIDO,  COM
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Temas arguidos apenas em
sede de agravo interno não podem ser objeto de debate,
por  consubstanciarem  inovação  recursal.  2.(...).
VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00222038020108150011,  2ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D
FERREIRA , j. Em 23-09-2014) - Negritei

Por fim:

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE
DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT.  SENTENÇA  E  CONFORMIDADE  COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.  INOVAÇÃO  RECURSAL,
INADMISSIBILIDAD1  .  ALEGAÇÕES  DO  AGRAVO
INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O
ENTENDIMENTO  E:POSADO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  RECURSO  DESPROVIDO.  O  Agravo
Interno não se presta a ser utilizado para trazer novos
argumentos não discutidos no curso da demanda e nem
para reapreciar o que já foi decidido. Não há razão para
se modificar a decisão que nega seguimento ao recurso
apelatório,  nos  termos  do  art.  557  do  Código  de
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Processo Civil, quando o decisum atacado encontra-se
em  perfeita  consonância  com  jurisprudência  do
respectivo  Tribunal  e  de  Pretório  Superior.  (AC  n°
09420080006276001.  Relator:  DES.  JOSE  RICARDO
PORTO. Orgão Julgador: 1 4 Câmara Cível.  Data do
Julgamento: 16/02/2012)

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça, de maneira análoga, ao recurso especial. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
ERRO  MATERIAL NO  ACÓRDÃO  PROFERIDO  EM
SEDE  DE  APELAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Não  se  verifica
erro  material  no  acórdão  proferido  em  sede  de
apelação,  que,  pelo  contrário,  exprimiu  o  exato
entendimento  do  julgador,  sem  qualquer  contradição
interna,  equívoco  manifesto  ou  erro  aritmético.  2. É
vedada a inovação das teses recursais por ocasião do
agravo regimental, devendo a matéria argüida constar,
obrigatoriamente, das razões do especial. 3. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ  -  AgRg  no  REsp:  809439  AL  2005/0213466-9,
Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Data  de  Julgamento:  28/09/2010,  T3  -  TERCEIRA
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  06/10/2010,
undefined)

Em  sendo  assim,  resta  configurada  a
impossibilidade de inovar no pedido recursal fato não deduzido na apelação
(primeiro grau).

Além  disso,  em  sede  de  agravo  interno,
competiria   à  agravante demonstrar  que o  recurso,  objeto  da negativa de
seguimento, não se encontra em confronto com a jurisprudência dominante
do STJ, o  que não foi feito.

Isto  posto,  constatando-se  que  a  decisão
objeto  do  presente  agravo  está  amparada  em  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça, inexiste motivo para a sua reforma, devendo ser negado
provimento ao recurso sub examine. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo
interno, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos
a decisão vergastada.

É o voto.
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Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 27 de janeiro de
2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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