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RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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1º APELADO: Banco Cruzeiro do Sul S/A.
ADVOGADO: Odécio Medeiros.
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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.

Francisco Sérgio Fortaleza de Aquino interpôs Apelação contra a Sentença 
prolatada pelo Juízo da Comarca de Barra de Santa Rosa, f. 45/48, nos autos da Ação 
Revisional de Contrato por ele ajuizada em face do Banco Cruzeiro do Sul S/A, do 
Banco  do  Brasil  S/A e  do  Banco  BMG  S/A,  em  litisconsórcio  passivo,  que 
extinguiu o processo indeferindo a Petição Inicial, em razão do descumprimento da 
ordem de emenda para especificação do pedido que consistiria em indicar quais as 
cláusulas  abusivas  constante  dos  contratos,  e  o  porque  de  sua  abusividade, 
condenando-o em custas, observado o art. 12 da Lei 1.060/50.

Em suas razões, f.  155/180, alegou que não há qualquer irregularidade ou 
fraude,  que é um absurdo a extinção do feito porquanto o Autor ser um Auditor 
Fiscal superendividado, estando com sua margem consignável acima dos 30%, que 
cabe a inversão do ônus da prova e a condenação em danos morais em razão da 
aplicação do CDC aos contratos bancários, que na Exordial estavam presentes todos 
os  requisitos  de  admissibilidade,  que  é  inconstitucional  a  MP n.  1.963-17/2000, 
reeditada sob o n.º 2.170-36/2001, pugnando pelo provimento do Recurso para que a 
Sentença seja reformada e o feito prossiga normalmente.

Contrarrazoando, f.  101/114, o  Banco Cruzeiro do Sul S/A alegou que o 
Apelante teve prévio conhecimento prévio das cláusulas do contrato, devendo ser 
obedecido o princípio do pacta sunt servanda, que os juros praticados estão dentro 
da média de mercado, que é permitida a capitalização anual de juros, pugnando pelo 
desprovimento do Apelo.

O Banco do Brasil S/A e do Banco BMG S/A não foram citados.



O Ministério Público não se pronunciou sobre o mérito recursal, f. 202/209.

O Recurso é tempestivo e o Apelante beneficiário da gratuidade judiciária, f. 
32.

É o Relatório.

O processo foi extinto pelo indeferimento da Petição Inicial,  em razão do 
descumprimento da ordem de sua emenda para especificação do pedido, de sorte que 
as  razões  recursais  não  suprem  o  vício  da  Exordial,  estando  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.
[...]
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).

Isso  posto,  considerando  que  o  Recurso  é  inadmissível,  nego-lhe 
seguimento, com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Comunique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 23 de abril de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

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


