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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  DE  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  CUMULADA  COM
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  PREJUDICADO.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  932,  III,  DO NCPC.  NÃO CONHECIMENTO
DO APELO. 

- É inviável acolher matéria não suscitada na inicial e
nem versada na Sentença  atacada, por traduzir
inovação recursal.

- “A jurisprudência do STJ é no sentido de se vedar a
ampliação do limite objetivo da demanda,  somente
em apelação, pois traduz-se em inovação recursal,
consoante  disposto  no  artigo  264  do  Código  de
Processo Civil.”

Vistos, etc

Trata-se de Apelação Cível contra a Sentença de fls.  47/51.

que julgou  improcedente  a  Ação  Ordinária  de  Cobrança  de  Descontos

Previdenciários cumulado com Repetição de Indébito proposta por  Francisco
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de Assis Braz de Medeiros contra a PBPREV – Paraíba Previdência. 

Nas razões de fls. 71/80, o Apelante sustenta, em resumo, a

impossibilidade de desconto previdenciário sobre os proventos recebidos no

período que se encontrava agregado. No mais, pede a reforma da Sentença,

para condenar o Promovido a “proceder a devolução de todos as contribuições

previdenciárias  recolhidas  dos  rendimentos  do  promovente  dos  meses  de

dezembro de 2012 a fevereiro de 2013”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 84/90.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 97/101, opinou pela rejeição

da preliminar suscitada e no mérito, pelo provimento parcial do Apelo.

É o relatório. 

DECIDO

Destaco, inicialmente, que não há preliminar a ser analisada,

uma que, na verdade, a PBPREV, em contrarrazões, não suscitou prejudicial,

apenas,  pediu  a  aplicação  da  prescrição  quinquenal,  em  uma  eventual

condenação.

Pois bem. 

Extrai-se  da  peça  inaugural  que  o  Promovente  pediu  que  a

demanda  fosse  julgada  procedente,  para  devolver,  em  dobro,  todas  as

contribuições previdenciárias recolhidas EM EXCESSO dos proventos do Autor

nos meses de dezembro/2012 a fevereiro/2013.

Na  Sentença,  o  Juiz  afastou  o  pedido,  julgando-o

improcedente, sob a fundamentação de que “a autarquia previdenciária aplicou

os descontos de forma devida e não excessivas”.
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Ocorre que o Autor, em Apelação, pediu reforma da Sentença,

para  que  fosse  procedido  “a  devolução  de  todos  as  contribuições

previdenciárias recolhidas  dos rendimentos do promovente dos meses de

dezembro de 2012 a fevereiro de 2013”.

Desse modo, a Apelação não merece ser conhecida. É que, é

inviável acolher matéria  não suscitada na inicial  e nem versada na Sentença

atacada, por traduzir inovação recursal.

Tem  mais,  a  jurisprudência  do  STJ  veda  a  ampliação  dos

limites objetivos da demanda, devendo o Tribunal se limitar ao conhecimento

das matérias que foram suscitadas e impugnadas em primeiro grau. Vejamos:

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANO.  DIAGNÓSTICO
EQUIVOCADO.  NECESSIDADE  DE  INFORMAÇÃO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE CULPA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  REEXAME.
SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A jurisprudência do STJ é
no sentido de se vedar a ampliação do limite objetivo da
demanda,  somente  em  apelação,  pois  traduz-se  em
inovação recursal,  consoante disposto no artigo 264 do
Código de Processo Civil.  [...]  5.  Recurso especial  não
provido.  (REsp  1381681/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/06/2015, DJe 23/06/2015). 

Diante  do  exposto, NÃO CONHEÇO  a  Apelação,  julgando-a

prejudicada e mantendo a Sentença em todos os termos.

Publique-se.

Intime-se.

João Pessoa, ___ de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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