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APELAÇÃO  CÍVEL. INSURGÊNCIA  RELATIVA  A 
MATÉRIAS  INEXISTENTES  NA PEÇA DE  INGRESSO  E 
NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA  A QUO.  INOVAÇÃO 
RECURSAL.  NÃO  CABIMENTO.  APLICAÇÃO  DO  ART. 
557, CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

Em regra,  questões  não abordadas na inicial  ou na defesa 
(consequentemente,  não  discutidas  na  primeira  instância) 
não podem ser conhecidas/debatidas em sede de apelação, 
por não se enquadrarem na permissão do art. 517 do Código 
de Processo Civil, que veda a inovação recursal.

O art.  557,  caput,  do  Código de Processo Civil  permite ao 
relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão 
monocrática,  quando este for manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de apelação cível interposta por Jainara Rodrigues 
Sousa contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira da 
Comarca de João Pessoa (fls. 95/98) que – nos autos da ação revisional de contrato 
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ajuizada  em  face  de  BANCO  ITAULEASING S/A –  julgou  improcedentes  os 
pedidos exordiais, pelos quais almeja a restituição dos valores pagos a título de 
“taxa de abertura de crédito”, “boletos” e “serviços de terceiros” e, ainda, indenização 
por danos morais em decorrência das supostas cobranças abusivas.

Em suas razões (fls. 101/103), a insurgente sustenta a reforma 
do  decisum para julgar “totalmente PROCEDENTE a presente ação”, “haja vista ser  
terminantemente vedada a capitalização mensal de juros”, acrescendo que “a cobrança de  
juros acima do permitido por Lei é ilícita”, devendo os juros remuneratórios “respeitar  
a taxa de juros praticada no mercado, limitada à taxa contratada e sem a incidência ou  
cumulação de comissão de permanência.”.

Contrarrazões,  fls.  106/116,  pela  manutenção  do  comando 
judicial.

Parecer ministerial  pelo desprovimento da insurgência,  fls. 
129/132.

É o relatório.

D E C I D O .

Preliminarmente e  de ofício,  verifico que  deve ser  negado 
seguimento ao presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Embora  a  apelante  questione,  no  apelo,  as  supostas 
ilegalidades concernentes aos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros 
e  comissão de permanência,  respectivas matérias  não foram objeto da peça de 
ingresso, tanto é que o juiz sentenciante, ao julgar, se limitou a se pronunciar sobre 
as “tarifas de abertura de crédito e emissão de boleto e serviços de terceiros.”.

Pois bem.

Em regra, questões não abordadas na inicial ou na defesa 
(consequentemente,  não  discutidas  na  primeira  instância)  não  podem  ser 
conhecidas/debatidas  em  sede  de  apelação,  por  não  se  enquadrarem  na 
permissão do art. 5171 do Código de Processo Civil, que veda a inovação recursal 
– o caso dos autos, já que o recorrente sequer justifica o porquê de, somente agora, 
externá-las.

Acresço  que  a  parte,  a  teor  do  art.  286  do  CPC,  deve 
apresentar  pedido  "certo  ou  determinado",  por  isso,  também,  não  é  cabível  a 

1 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.
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pretensão  do  apelante  de,  somente  em  sede  recursal,  abrir  a  discussão  sobre 
encargos não veiculados na exordial.

Assim sendo, deve ser negado seguimento à apelação cível, 
sob pena de supressão de instância.

Por  fim,  o  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil 
permite ao relator negar seguimento a recurso, através de decisão monocrática, 
quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, 
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, caput, do 
CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso apelatório.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, em 22 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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