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APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003626-64.2010.815.0331.
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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ADVOGADO: Valter de Melo e outros.
APELADO: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
PROCURADOR: José M. Maia de Freitas.

EMENTA:  APELAÇÃO. RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIADAS  DOS 
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  ART.  514,  II,  DO  CPC.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação 
dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos 
de  fato  e  de  direito,  exigidos  pelo  art.  514,  II,  do  CPC,  como  requisitos  de 
regularidade formal da apelação” (STJ, AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro 
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em  05/09/2013,  DJe 
11/09/2013).

Vistos etc.

Maria das Dores Arante Magalhães interpôs Apelação contra a Sentença 
prolatada pelo Juízo da  5ª  Vara da Comarca de  Santa Rita,  f.  52/53, nos autos da 
Ação de Cobrança por ela intentada em face do  INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social,  que extinguiu o processo sem resolução de mérito  com base no 
reconhecimento da Autora, em audiência, de que não mais ostentava a qualidade de 
segurada desde agosto de 2006, f. 49. 

Em suas razões, f.  70/72, alegou que a existência de demanda anterior não 
impede  o  ajuizamento  de  ação  subsequente  e  que  a  concessão  do  benefício 
perseguido  na  via  administrativa  não  impede  a  cobrança  judicial  de  parcelas 
vencidas, pugnando, ao final, pela anulação da Sentença para que o processo siga 
em seus ulteriores termos.

Nas Contrarrazões,  f.  75/80, o Apelado  sustentou que as razões  recursais 
estão completamente dissociadas dos fundamentos da Sentença e que o Apelo deve 
ter o seguimento negado.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.



O processo foi extinto ao exclusivo fundamento de que a Autora reconheceu, 
em audiência, que deixou de contribuir para a Previdência em agosto de 2006, de 
sorte  que  as  razões  recursais  estão  completamente  dissociadas  do  que  foi 
consignado na Sentença.

Ausente  o  requisito  de  admissibilidade  preceituado  pelo  art.  514,  II,  do 
CPC1, impõe-se a negativa de seguimento do Recurso, na esteira da jurisprudência 
do STJ, adiante ilustrada:

PROCESSUAL  CIVIL.  RAZÕES  DA  APELAÇÃO  DISSOCIADAS  DA 
SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o 
mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no 
imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada 
que  extinguiu  o  feito,  em  razão  da  ocorrência  de  coisa  julgada,  fundamento 
suficiente a manter a decisão do juízo a quo.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação 
dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos 
de  fato  e  de  direito,  exigidos  pelo  art.  514,  II,  do  CPC,  como  requisitos  de 
regularidade formal da apelação.
3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro 
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em  05/09/2013,  DJe 
11/09/2013).

Posto  isso, considerando  que  o  Recurso  é  manifestamente  inadmissível, 
com espeque no art. 557, caput, do CPC, nego-lhe seguimento.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                      .

1 Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: 
[...]
II - os fundamentos de fato e de direito; 


