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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000364-37.2015.815.0071.
Relator      : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : Vara Única da Comarca de Areia.
Apelante : José Francisco da Silva.
Advogado : Edinando José Diniz (OAB/OB 8.583).
Apelado    : Banco BMG S/A.
Advogado : Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB/PB 20.473).

APELAÇÃO  CÍVEL.  FUNDAMENTAÇÃO  DO
RECURSO  QUE  SE  RESTRINGE  À
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS
NÃO  SUBMETIDOS  AO  JUÍZO  A  QUO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  932,
INCISO  III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO.

-  Ao  recorrente  é  defeso  formular  novo  pedido  na
instância recursal ou reprisar o pleito utilizando-se de
outro  fundamento,  sob  pena  de  supressão  de
instância. 

-  Restringindo-se  a  fundamentação  do  apelo  à
apresentação de  novos argumentos,  não  submetidos
ao juízo sentenciante, incorre em verdadeira inovação
recursal, não merecendo conhecimento a apelação.

Vistos.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta  por José Francisco da
Silva (fls. 188/194), desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Areia, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Indenização por Danos Morais  proposta em face do Banco
BMG S/A.
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Na  peça  de  ingresso,  alegou  o  autor  que  realizou  um
empréstimo  consignado  junto  à  parte  promovida,  sendo  as  parcelas
diretamente descontadas de sua folha de pagamento.

Alegou que, no entanto, a instituição demandada suspendeu os
descontos  das  respectivas  parcelas  a  partir  de  janeiro  de  2014,  sem  lhe
apresentar qualquer justificativa. Neste contexto, aduziu que “chegou a entrar
em contato com o banco demandado, informando a ausência do desconto em
folha, solicitando o restabelecimento da cobrança”.

 
Asseverou que, em seguida, ao tentar realizar compras a prazo,

tomou ciência de que seu nome havia sido inserido nos órgãos de proteção ao
crédito em virtude de uma dívida no valor de R$ 23.612,31 (cinte e três mil
siescentos e doze reais e trinta e um centavos) que seria referente ao contrato
de empréstimo (n° 247501831) firmado com a parte promovida.

Neste  contexto,  aduziu  que  “o  banco  demandado  efetuou  a
inscrição  do  nome do  autor  nos  cadastros  restritivos,  sob  a  alegação de
existência de dívida com supedâneo em débitos inexistentes, tendo em vista
que o autor sempre cumpriu com sua obrigação (…); merecendo menção que
a contratação do empréstimo tinha desconto vinculado ao contracheque do
autor na modalidade consignado”.

Sustentou,  pois,  a  ocorrência  de  dano  moral  em  razão  da
inscrição indevida de seu nome junto aos órgão de proteção ao crédito, uma
vez que inexistia qualquer débito junto à promovida, “ante a modalidade de
contratação levada a termos entre as partes”.

Finalmente,  pugnou  pela  concessão  de  tutela  antecipada  no
sentido de excluir seu nome do rol dos inadimplentes. No mérito, requereu a
declaração  de  inexistência  de  débito  junto  à  parte  promovida,  bem  como
pugnou  pela  condenação  do  réu  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
morais.

Juntou documentos (fls. 17/39).

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação
(fls. 43/49), aduzindo, em suma, que o contrato de empréstimo n° 247501831
deveria ter sido adimplido pelo autor em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$
291,51 (duzentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), mas que
apenas foram realizados 03 (três) descontos do referido valor nas folhas de
fevereiro, março e abril de 2014.

Seguindo suas argumentações, aduziu que a operação restou em
atraso devido ao não desconto nas folhas de maio/2014 a junho/2015, uma vez
que o autor comprometeu sua margem consignável em mais de 30% (trinta por
cento), impossibilitando o pagamento em folha das parcelas

Sustentou, pois, que agiu no exercício regular de seu direito,
posto que a cobrança e a negativação decorreram do não pagamento da quantia
devida em razão do empréstimo. Ao final, requereu a improcedência do pleito
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autoral e a imposição dos ônus sucumbenciais.

Juntou documentos (fls. 52/67).

Intimadas  para  se  manifestarem  a  respeito  do  interesse  na
produção de provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
70/73) e a parte promovida deixou o prazo escoar in albis (fls. 73v).

Decidindo  a  querela,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  julgou
improcedente os pedidos (fls. 168/169), por meio da sentença que restou assim
ementada:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  REPARAÇÃO  DE  COBRANÇA  INDEVIDA.
DESCONTOS  RECALCULADOS  EM  RAZÃO  DE
INADIMPLEMENTO  DO  CONSUMIDOR.
MARGEM  CONSIGNÁVEL  EXTRAPOLADA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA
DE  ATO  ILÍCITO.  DANO  MORAL.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, CC.
- Verificando-se que as  cobranças foram efetuadas
em  razão  de  inadimplemento  do  consumidor,  em
virtude  do  limite  de  margem  não  comportar  o
desconto  dos  valores,  não  há  que  se  falar  em
qualquer ilegalidade tampouco em valores a restituir.
- O art. 927 do CC normatiza que apara a ação de
indenização  é  preciso  que  se  configure  um  dano
efetivo.  Não  se  constatando  os  pressupostos  ou
requisitos  da  responsabilidade  civil  não  se  fazem
presentes,  de maneira que  não há que se falar  no
pagamento de indenização”. (fls. 168).

O demandnte opôs Embargos de Declaração (fls. 171/176), os
quais foram rejeitados por meio da decisão às fls. 186/186v.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 188/194),
alegando,  em  suma,  que  as  parcelas  do  empréstimo  pararam  de  ser
descontadas em sua folha a partir de janeiro de 2014, ao passo que a restrição
de seu nome se deu em razão do débito referente às parcelas dos meses de
maio de 2014 a junho de 2015.

Assevera, pois, que “nos meses de janeiro a maio de 2014 não
havia  qualquer  restrição  ao  limite  de  30%  da  margem  consignável  do
recorrente,  conforme  evidenciam  os  contracheques  anexos,  aspecto  que
permitira os descontos normalmente por parte do recorrido”.

Doravante, alega que a parte apelada agiu de má-fé deixando de
efetuar os descontos em sua folha de pagamento para, em seguida, inscrever
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 
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Assevera, ainda, que houve falha na prestação do serviço, uma
vez  que  a  instituição  financeira  não  lhe  notificou  a  respeito  do  limite  de
margem consignável, tampouco a respeito da inscrição de seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito. 

Assim,  sustenta  que  houve  dano  moral  em  decorrência  da
ausência  de  prévia  notificação  quanto  à  inscrição  de  seu  nome  junto  aos
órgãos de proteção ao crédito. Aduz que “diante da ausência de notificação
antecedendo a inscrição, a inserção mostra-se irregular, sendo possível de
anulação e consequente condenação em indenização por danos morais”.

Finalmente, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que a
parte  demandada  seja  condenada  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
morais  e  na  obrigação  de  retirar  seu  nome  dos  cadastros  de  proteção  ao
crédito.

Contrarrazões ofertadas (fls. 188/215).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira, pugnou pelo prosseguimento do recurso apelatório, deixando
de manifestar sobre o mérito, ante a ausência de interesse público.

Por  vislumbrar  a  provável  inovação  recursal  nas  razões  da
apelação,  houve a  determinação de intimação das  partes  para  manifestação
específica,  em respeito  ao  dever  de  consulta  previsto  no  Novo  Código de
Processo Civil (fls. ).

Em resposta,  a  apelada  apresentou  petição  (fls.  ),  pugnando
pelo não conhecimento do recurso. 

É o relatório.

DECIDO.

Conforme  se  infere  dos  autos,  o  autor  ajuizou  a  presente
demanda relatando  que firmara um contrato empréstimo consignado junto à
parte promovida, sendo as parcelas diretamente descontadas de sua folha de
pagamento.

 Asseverou que, no entanto, a instituição demandada suspendeu
os  descontos  das  respectivas  parcelas  a  partir  de  janeiro  de  2014,  sem
apresentar qualquer justificativa ao demandante.

Narrou que,  algum tempo depois,  teve  seu nome negativado
junto aos órgãos de proteção ao crédito em virtude da dívida no valor de R$
23.612,31 (cinte e três mil seiscentos e doze reais e trinta e um centavos), que
seria referente ao contrato de empréstimo (n° 247501831) firmado com a parte
promovida.

Neste contexto, por não reconhecer a dívida acima mencionada,
sustentou que “o banco demandado efetuou a inscrição do nome do autor nos
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cadastros restritivos, sob a alegação de existência de dívida com supedâneo
em débitos inexistentes, tendo em vista que o autor sempre cumpriu com sua
obrigação (…); merecendo menção que a contratação do empréstimo tinha
desconto vinculado ao contracheque do autor na modalidade consignado”.

Assim,  defendeu  a  ocorrência  de  dano  moral  decorrente  da
inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de
débito inexistente.

Portanto,  por  meio  de  sua  exordial,  o  autor  requereu  a
declaração de inexistência de débito e a condenação da parte promovida por
tê-lo inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. 

Pois bem.

Após a regular tramitação do feito, o magistrado sentenciante
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o banco
teria agido no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do autor
junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o débito de fato existia.

Diante do desacolhimento de seu pedido, o autor, nas razões
recursais, trouxe novas argumentações, aduzindo que a conduta ilícita do réu
foi a de não tê-lo notificado previamente a respeito da negativação de seu
nome, nos seguintes termos:

“Destarte,  diante  da  ausência  de  notificação
antecedendo  a  inscrição,  a  inserção  mostra-se
irregular, sendo passível de anulação e consequente
condenação em indenização por danos morais” (fls.
193).

Pois bem, não é preciso grande esforço de interpretação para se
constatar  que  a  apelante  incorre  no  vício  de  inovação  recursal,  posto  que
apresenta  nova  motivação  fática  a  basear  seu  pleito  indenizatório,  não
submetida ao crivo da análise pelo juízo sentenciante.

Como é sabido, uma vez estabilizada a demanda, é defeso a
modificação/inclusão da causa de pedir, considerando que não pode a parte
adversa ser surpreendida com fundamento inédito, sem ter tido anteriormente
a oportunidade de se pronunciar. 

A exordial delimita os aspectos da lide e, consequentemente, a
atividade  jurisdicional  do  Estado.  Alterá-la,  em sede  recursal,  implica  em
inovação do pedido e/ou 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. 

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, tal qual patente na presente situação. 
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A supramencionada estabilidade da demanda,  ocorre  desde a
formação da relação processual, conforme se infere do art. 264 do Código de
Processo Civil de 1973, 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  norma,  a  despeito  de  algumas  modificações
terminológicas para esclarecer o regramento cuja interpretação gerava alguns
posicionamentos doutrinários diversos, permaneceu com o advento do Novo
Código de  Processo Civil,  retratada  no art.  329,  que  estabelece,  em regra,
como limite máximo de alteração do pedido e da causa de pedir (desde que
tenha o consentimento do réu), o saneamento do processo.

Essa  preocupação  do  legislador  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. 

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).

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

“RECURSO  DE  AGRAVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
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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.
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)
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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, 22 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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