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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003817-12.2010.815.0331.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Josefa Irandy Vieira de Sousa.
Advogado : Américo Gomes de Ameida (OAB/PB 8.424).
Apelado : Banco BFB Leasing S/A.
Advogada : Moisés Batista de Souza (OAB/PB 174.020 - A).

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  INOVA-
ÇÃO RECURSAL. REVISIONAL DE CONTRA-
TO.  ALEGAÇÃO  INOVATÓRIA  EM  APELA-
ÇÃO QUANTO  À LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS.  INOVAÇÃO RE-
CURSAL QUE IMPEDE O  CONHECIMENTO
DO  APELO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO
ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMEN-
TO DO APELO. 

- Constatando-se que as razões apelatórias apresenta-
das pela demandada consistem em argumentos inova-
tórios em sede recursal, não merece conhecimento o
seu apelo, posto que não observado o momento opor-
tuno de exposição argumentativa defensiva, e, ainda,
por suas novas alegações serem contraditórias ao pré-
vio argumento contestatório, não obedecendo à boa-fé
processual.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por Josefa  Irandy
Vieira de Souza contra a sentença (fls. 108/112) proferida pelo Juízo da 5ª
Vara da Comcarca de Santa Rita que – nos autos da “Ação Revisional de
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Contrato”  ajuizada  em  face  de  Banco  BFB  Leasing  S/A  –  julgou
parcialmente procedente o pedido autoral.

Na  peça  de  ingresso a autora relatou  que  firmou  com  a
instituição promovida um contrato de financiamento de veículo, tendo-lhe
sido cobradas tarifas ilegais, tais como TAC, TEC e serviços de terceiros. 

Requereu,  pois,  a  supressão  das  ilicitudes  apontadas,  bem
como  a  devolução  em  dobro  dos  valores  indevidamente  cobrados  e  a
condenação da promovida em indenização por danos morais.

Contestação apresentada (fls. 24/46), alegando a preliminar
de  inépcia  da  inicial.  No  mérito,  sustentou  a  legalidade  das  tarifas
pactuadas.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 60/65).

Às fls. 82/84, a parte promovida juntou o contrato aos autos.

Intimadas as partes apresentaram manifestação (fls. 87/89 e
fls. 105/107).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial  (fls.
108/112), nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam
e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO  para  declarar  a  nulidade  da  cláusula
contratual  que tratam de serviços de terceiros e
TEC,  e,  em  consequência,  condenar  a  parte
promovida  na  obrigação  de  restituir  os  valores
eventualmente pagos sob tais rubricas,  de forma
simples,  corrigido  monetariamente pelo  INPC,  a
partir  da  data  do  respectivo  desembolso,  e
acrescido  de  juros  moratórios  no  percentual  de
1% ao mês, a partir da citação”. 

Inconformada,  a  parte  autora interpôs  Recurso  Apelatório
(fls.  115/117),  aduzindo,  em  suma,  que  “os  juros  moratórios  deverão
respeitar  a  taxa  de  juros  praticada  no  mercado,  limitada  à  taxa
contratada  e  sem  a  incidência  ou  cumulação  de  comissão  de
permanência”.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença.

Contrarrazões não apresentadas (fls. 122).
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O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, pugnou pelo prosseguimento do feito sem intervenção meritória do
parquet (fls. 126). 

Ante  o  possível  reconhecimento  de  inovação  recursal,  foi
determinada a intimação da apelante para manifestação, tendo decorrido o
prazo sem qualquer resposta (fls. 130).

É o relatório. 

DECIDO.

Primeiramente, cumpre destacar que, tendo a sentença sido
publicada  antes  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  os
requisitos  de  admissibilidade  dos  recursos  devem  observar  as  normas
processuais vigentes à época da codificação de 1973, sendo inaplicável a
fixação de sucumbência recursal, consoante Enunciados Administrativos nº
2 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 

Como é cediço, um dos pressupostos para o conhecimento da
insurgência  consiste na circunstância de  que suas argumentações tenham
sido  apresentadas  no  momento  oportuno,  devidamente submetidas ao
contraditório  em  primeiro  grau,  vedando-se  as  inovações  em  sede  de
recurso.

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;
grifo nosso).
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A jurisprudência dos Tribunais  Pátrios é uníssona em não
permitir a inovação recursal, consoante se observa dos seguintes arestos:

“RECURSO DE AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS  È  EXECUÇÃO.  TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM  DEBEATUR  POR  SIMPLES
CÁLCULOS ARITMÉTICOS, OS QUAIS FORAM
APRESENTADOS  PELA  PRÓPRIA
EMBARGANTE.  CONCORDÂNCIA  DA  PARTE
EMBARGADA  COM  OS  CÁLCULOS
APRESENTADOS PELA PARTE EMBARGANTE.
HOMOLOGAÇÃO  POR  SENTENÇA.  NOVOS
ARGUMENTOS  NA  APELAÇÃO.  FATOS  NÃO
SUPERVENIENTES.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
1. Não merece ser acolhida a alegação de iliquidez
do  título  executivo  judicial,  uma  vez  que  a
determinação  do  valor  da  condenação,  in  casu,
depende  de  meros  cálculos  aritméticos,
apresentados pela própria FUNAPE, com os quais
concordou  a  parte  embargada,  havendo  sido
homologados por sentença.
2.  Representa  inovação  recursal  a  apresentação
de  novos  argumentos,  não  supervenientes,  não
suscitados em momento oportuno, mas apenas em
sede de recurso.
3. Recurso de agravo unanimemente improvido”.
(TJ-PE  -  AGV:  3298077  PE  ,  Relator:  Itamar
Pereira  Da  Silva  Junior,  Data  de  Julgamento:
06/03/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 23/03/2015). (grifo nosso).

Sobre o assunto, inclusive, o próprio Superior Tribunal de
Justiça  não  conhece  de  recurso  que  traga  novas  argumentações  não
apresentadas  anteriormente,  em  seu  momento  oportuno.  A  respeito,
confira-se:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  INOVAÇÃO
RECURSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
1. Não se conhece de agravo regimental no qual a
parte  insere  argumentos  novos,  não  trazidos  no
recurso especial.
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2.  É  vedado  o  reexame  de  fatos  e  provas  em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1399873 CE 2013/0279620-
8,  Relator:  Ministra  MARGA TESSLER  (JUÍZA
FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO),
Data de Julgamento: 05/05/2015, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015).

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O CPC/2015 no seu §1º do art. 1.021, adotou a
observância  do  Princípio  da  Dialeticidade  como
pressuposto  de  admissibilidade  recursal.
Consequentemente,  o  agravo  interno  que  não
impugna  especificamente  os  fundamentos
utilizados  na  decisão  agravada  não  deve  ser
conhecido.
2.  Não  se  admite  inovação  recursal  em  agravo
regimental,  em  razão  do  instituto  da  preclusão
consumativa.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial
não conhecido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978.837/RJ, Rel.
Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017).
(grifo nosso).

No caso dos autos,  as razões do apelo trazem argumentos
totalmente novos, pois não foi referido na inicial, tampouco ressaltados na
sentença objurgada. Somente em sede recursal o promovente vem pleitear a
limitação do juros remuneratórios à taxa  média  praticada pelo mercado,
bem como assevera que estes não podem ser cumulados com a comissão de
permanência,  utilizando tais fundamentos para  pleitear  a  reforma  do
julgado. Assim, verifica-se que a matéria ventilada nas razões do apelo é
totalmente diversa daquela versada na inicial. 

Destarte, em sede de exordial, a parte autora pleiteia apenas a
revisão  da  TAC,  TEC  e  serviços  de  terceiros,  deixando  de  mencionar
argumentos a respeito da limitação dos juros remuneratórios à taxa média
do mercado.

Assim,  constata-se  claramente  que  as  razões  apelatórias
apresentadas pela  parte autora consistem em argumentos inovatórios em
sede recursal, não merecendo, pois, conhecimento o seu apelo, posto que
não observado o momento oportuno de exposição argumentativa, e, ainda,
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por suas novas alegações serem distintas dos argumentos de sua exordial,
não obedecendo à boa-fé processual.

Para  os  casos  como  o  que  ora  se  analisa,  quando  da
prescrição  das  normas  recursais  no  âmbito  dos  Tribunais,  o  legislador
processual  civil,  objetivando  dar  maior  celeridade  ao  deslinde
procedimental  no curso das demandas,  estabeleceu a possibilidade de o
Relator do processo não conhecer, monocraticamente, do recurso em casos
de inadmissibilidade.

Por tudo o que foi exposto, restringindo-se a fundamentação
do apelo à apresentação de novos argumentos,  não submetidos ao juízo
sentenciante, incorrendo em verdadeira inovação recursal, com fundamento
no  art.  932,  inciso  III,  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015, NÃO
CONHEÇO da Apelação.

P.I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 9 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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