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APELAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
EMBARGOS  DE  DEVEDOR. INOVAÇÃO  RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  DO  COLENDO 
STJ. ART. 932, INC. III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

- Toda a matéria a ser discutida na lide deve ser suscitada na 
inicial  ou  na  contestação,  não  devendo  ser  conhecida  a 
matéria arguida apenas na apelação, porquanto não faz parte 
do pedido formulado, caracterizando inovação recursal. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pelo  Município  de 
Aroeiras contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Aroeiras nos autos dos 
embargos à execução opostos pelo apelante face a Maria José Bezerra de Sena.

Na  sentença  ora  objurgada,  a  magistrada  a  quo  rejeitou  os 
embargos de devedor, por entender que os cálculos elaborados pela parte exequente, 
embargada, atentaram aos comandos da sentença, não havendo excesso de cálculo.

Inconformada, a Municipalidade ofertou suas razões recursais, 
pugnando pela reforma do  decisum, argumentando, em suma, o excesso de cálculo 
decorrente da inclusão,  no montante condenatório,  de verbas salariais posteriores 
(abril/2007 a fevereiro/2008) ao momento da propositura da lide (março/2007)

Em seguida, intimada, a exequente embargada apresentou suas 
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção 
da sentença, o que fizera ao rebater as arguições recursais perfilhadas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil.



É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
posta em deslinde, há de se adiantar que o recurso apelatório não se credencia ao 
conhecimento desta Corte, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

A esse  respeito,  exsurge  que  a  Fazenda  Pública  embargante 
opôs embargos à execução visando a retificação dos valores apresentados em sede de 
execução de sentença, ao argumento de excesso de cálculo, alegando que deveriam 
ser excutidos da condenação, por ausência de comprovação do inadimplemento, pela 
exequente, de parcela das verbas salariais referentes aos anos de 2003 a 2006.

Na  ocasião  do  apelo,  contudo,  tece  o  insurgente  argumento 
diverso do ventilado na peça impugnatória mencionada, mormente porquanto não 
formulara qualquer tese naquela referenciada, mas limitou-se a requerer a exclusão, 
do montante condenatório, de verbas salariais relativas aos meses de abril de 2007 a 
fevereiro de 2008, ao fundamento de serem posteriores à propositura da demanda.

Assim, não tendo as matérias impugnadas com o presente apelo 
sido objeto de insurgência nos embargos à execução, resta, à evidência, caracterizada 
a inovação recursal, tendo em vista que toda a matéria a ser discutida na lide deve 
ser arguida na inicial/embargos, por força do princípio da eventualidade. 

Desta feita, reprise-se que toda a matéria  a ser discutida deve 
ser arguida na inicial ou na resposta, por força do princípio da eventualidade, de 
modo que a inovação recursal,  pretendida pelo polo recorrente, resta de impossível 
conhecimento, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte: 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  - 
ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILICITO POR PARTE 
DO  EXECUTADO  -  PEDIDO  DE  EXPEDIÇÃO  DE 
PRECATÓRIO  PARA  PAGAMENTO  DA  EXECUÇÃO  - 
MATÉRIA  NÃO  VENTILADA  NA  EXORDIAL  DOS 
EMBARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE 
PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO APELO.  Toda 
a matéria a ser discutida na lide deve ser argüida na inicial ou 
na contestação, por força do princípio da eventualidade. Não 
se conhece de matérias argüidas apenas em sede de apelação, 
porquanto não fazem parte da causa de pedir ou do pedido 
formulado, sequer tendo sido objeto de análise na sentença 
guerreada. Inovação recurso incabível” (TJPB, AC 027200600 
1254-2-001, Des. Maria de Fatima Cavalcanti, 2CC,  30/10/2008). 



“A  ausência  da  primeira  matéria  no  pedido  inicial 
impossibilita  a  análise  do  recurso  quanto  ao ponto.  III  -  É 
incabível,  em  sede  recursal,  inovar  em  relação  ao  pedido 
inicial. IV - Agravo regimental improvido” (STF - AG.REG. 
NO  REXT:  RE  452294  RS  -  Relator(a):  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI - 01/06/2010 -  Primeira Turma). 

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.  INOVAÇÃO 
RECURSAL.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA  NO  ÂMBITO 
ADMINISTRATIVO  E  NO  ÂMBITO  PENAL. 
JULGAMENTO  NA  ESFERA  JUDICIAL, 
EXCLUSIVAMENTE.  INOVAÇÃO  DA  TESE  RECURSAL. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  A  QUE  SE  NEGA 
SEGUIMENTO”  (STJ  -  RMS  20893  -  Relator(a):  Ministro 
CELSO LIMONGI (TJ/SP) -  DJe 08/09/2010).

Expostas tais considerações, com fulcro no art. 932, III, do CPC, 
bem assim na mais recente e abalizada Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do 
TJPB, não conheço do recurso apelatório, mantendo incólume a decisão guerreada. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


