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DECISÃO MONOCRÁTICA

CIVIL  E  CONSUMIDOR. APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO.  REITERAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS  ESPOSADOS  NA  PEÇA
EXORDIAL.  COMPATIBILIDADE  COM  OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR
DE  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES  DO  STJ.  MÉRITO.
AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE  CRÉDITO DO
BANCO  CRUZEIRO  DO  SUL  PELO  BANCO
PANAMERICANO.  ENVIO  DE  CARTÃO  DE
CRÉDITO  PARA  MUTUÁRIO  MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO  PRÉVIA.  INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA 532 DO STJ.  INEXISTÊNCIA DE
ATO  ILÍCITO.  DESPROVIMENTO  DE  DO
APELO.

1.  Na  linha  dos  precedentes  do  STJ,  a
reprodução,  na  apelação,  dos  argumentos  já
lançados  na  petição  inicial  ou  na  contestação
não  é,  em  si,  obstáculo  bastante  para  negar
conhecimento ao recurso. De modo que, rejeito a
preliminar  de  violação  ao  princípio  da
dialetalidade.

2.  Nos  termos da  Súmula  nº  532  do  STJ,
“constitui  prática comercial  abusiva o envio de
cartão  de  crédito  sem  prévia  e  expressa
solicitação do consumidor,  configurando-se ato
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ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa
administrativa”. 

3. Contudo,  no  caso  em  análise,  restou
demonstrado que o envio do cartão de crédito
pelo  Banco  Pan  se  deu  mediante  autorização
prévia do mutuário, o que afasta a aplicação da
aludida Súmula.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  cível  interposta  por  AILTON
ANTONIO DA SILVA em face da sentença, de fls. 148-151 que, nos autos
da  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  indenização  por  danos  morais,
judicializada  pelo  recorrente  contra  o  Banco  Pan  S/A,  julgou
improcedente o pedido, sob o fundamento de que o promovido, ao enviar
o cartão de crédito impugnado na inicial, a fim de dar continuidade ao
serviço contratado junto ao antigo administrador de referido serviço, agiu
em exercício regular de direito.

Em suas razões, defende a parte autora, ora recorrente, a
reforma da sentença para que seja declarada a abusividade no envio do
cartão de crédito sem solicitação prévia, com a consequente condenação
do recorrido em dano moral. Aduz que a relação jurídica mantida entre o
apelante e a recorrida não guarda relação com negócio jurídico pretérito,
sendo, portanto, relação jurídica nova, cuja concretização se operou sem
anuência  do  apelante.  Prova  disso  é  que junto  ao  cartão  de  crédito,
seguiu minuta de novo contrato para utilização do cartão de crédito, o
que afastaria a alegação de continuidade de relação jurídica anterior. Ao
final, pugnou pelo provimento do apelo (fls. 153-160).

Devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  apresentou
contrarrazões. Preliminarmente, suscitou o não conhecimento do apelo,
por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela
manutenção da sentença recorrida (fls. 166-180).

É o relatório.

DECIDO

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA

Inicialmente, sustentou o apelado ter o recorrente ferido o
princípio  da dialetalidade,  posto ter  se limitado a reprisar  os  mesmos
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argumentos  expendidos  na  peça  exordial,  o  que  implicaria  no  não
conhecimento do apelo.

Contudo,  o  simples  fato  do  recorrente  repetir  em  sua
apelação os mesmos argumentos que embasou sua inicial não obsta ao
não  conhecimento  do  apelo,  por  força  do  princípio  da  ampla
devolutividade dos recursos. 

De  mais  disso,  a  insurgência  do  recorrente  se  reporta
basicamente contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável.

Com efeito, o STJ possui entendimento no sentido de que
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao
não  conhecimento  de  recurso,  se  este  traz  fundamentação  suficiente
para  combater  o  julgado  monocrático,  casos  em que  não  se  verifica
ofensa ao princípio da dialeticidade. 

A propósito:

"ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR
PÚBLICO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  APELAÇÃO.
REITERAÇÃO  DOS ARGUMENTOS ESPOSADOS NA
PETIÇÃO  INICIAL.  COMPATIBILIDADE  COM  OS
TEMAS  DECIDIDOS  NA SENTENÇA.  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES  DO  STJ. SÚMULA  7⁄STJ.
INAPLICABILIDADE.  MÉRITO.  EXAME.
IMPOSSIBILIDADE,  SOB  PENA DE  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 'A reprodução
dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por
si só, o conhecimento do recurso de apelação quando
demonstrado interesse na reforma da sentença, como
ocorre na espécie. Precedentes. (REsp 1.065.412⁄RS,
Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14⁄12⁄09). 2. [...]
(AgRg  no  AREsp  387.220⁄RO,  Rel.  Ministro  Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 6⁄2⁄2014, DJe
de 18⁄2⁄2014.) 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  REPETIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS
DEDUZIDOS  NA CONTESTAÇÃO.  ADMISSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA. -
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação  não  determina  a  negativa  de
conhecimento do recurso, especialmente quando as
razões ali esposadas são suficientes à demonstração
do interesse pela reforma da sentença.  -  Agravo não
provido."  (AgRg  no  REsp  1.265.900⁄SC,  Rel.  Ministra
Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado  em  17⁄5⁄2012,
DJe de 24⁄5⁄2012. 

Assim, rejeito a preliminar suscitada.
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2. MÉRITO

A  matéria  devolvida  no  presente  recurso  se  limita  a
suposto  envio  de  cartão  de  crédito  ao  consumidor  sem  sua  prévia
solicitação, o que violaria a Sumula 532 do STJ, que estabelece:

“constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de
crédito  sem  prévia  e  expressa  solicitação  do
consumidor,  configurando-se  ato  ilícito  indenizável  e
sujeito à aplicação de multa administrativa”.  (destaques
acrescidos).

Todavia, no caso em análise,  restou demonstrado que o
envio do cartão de crédito pelo Banco Pan se deu mediante autorização
prévia do mutuário, o que afasta a aplicação da aludida Súmula.

Explico.

Conforme  se  vê  dos  autos,  o  Banco  Pan  S/A,  ora
recorrido,  adquiriu os direitos creditórios sobre a carteira de cartões de
crédito  consignado do  Banco Cruzeiro  do  Sul  S/A (fls.  75-81  e  127),
instituição financeira com a qual o recorrente mantinha relação jurídica
pretérita. Senão vejamos:

“que o autor foi cliente do Banco Cruzeiro do Sul, até
este entrar em liquidação extrajudicial; que o declarante
possuía um cartão de crédito do Banco Cruzeiro do
Sul; (…) que o declarante tomou conhecimento que o
Banco Panamericano adquiriu o  Banco Cruzeiro do
Sul (…)”. (destaques de agora).

Some-se, ainda, que ao formalizar negócio jurídico anterior
com o Banco Cruzeiro do Sul, o apelante autorizou a emissão de cartão
de crédito com base nas informações da ficha cadastral  devidamente
assinada por este. Senão vejamos:

“ DECLARAÇÕES DO SOLICITANTE – TITULAR

(1)  Solicito e autorizo ao Banco Cruzeiro do Sul S/A a
emissão de cartão de crédito, bandeira VISA, com base
nas  informações  desta  Ficha  Cadastral/Proposta  de
Adesão, na forma do item 3.1 do Contrato de Utilização
de uma das Modalidades de Cartões de Crédito do Banco
Cruzeiro  do  Sul  S/A  e  seus  posteriores  aditivos  e
alterações, (…)”. (fl. 128). (grifei).
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Nesse cenário, não há que se falar em envio de cartão de
crédito sem prévia solicitação do consumidor, porquanto ao  adquirir os
direitos creditórios sobre a carteira de cartões de crédito consignado do
Banco Cruzeiro do Sul S/A, passou a instituição financeira recorrida a
ostentar  os  mesmos  direitos  anteriormente  contratados  com o  Banco
Cruzeiro do Sul, sendo legítima a emissão do cartão.

Logo,  não  há  que  se  falar  em  dano  moral,  vez  que
inexistente ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. Neste sentido
dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187),  causar  dano  a  outrem,  fica  obrigado  a
repará-lo.”

A meu ver, o fato narrado nos autos consubstancia-se em
mero dissabor, inábil a ensejar reparação civil por dano moral, pois não
há violação de direitos da personalidade. 

Acerca  do  tema,  tanto  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
quanto  esta  Corte  de  Justiça  firmaram entendimento  de  que  o  mero
dissabor,  por  si  só,  não  enseja  responsabilização  ao  pagamento  de
indenização por danos morais, porquanto não ultrapassa o incômodo da
vida em sociedade.

Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ART.  544  DO
CPC/73)  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  POR  RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  DANOS  EXTRAPATRIMONIAIS  –
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL  -  MERO
ABORRECIMENTO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA
NEGANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. [...].  3. O simples
inadimplemento  contratual  não  gera,  em  regra,  danos
morais,  por  caracterizar  mero  aborrecimento,  dissabor,
envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer
relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida
social, embora não desejável . No caso em exame, não
se  vislumbra  nenhuma  excepcionalidade  apta  a  tornar
justificável essa reparação.  "Não cabe indenização por
dano  moral  quando  os  fatos  narrados  estão  no
contexto  de  meros  dissabores,  sem  humilhação,
perigo  ou  abalo  à  honra  e  à  dignidade  do  autor"
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(REsp  1.329.189/RN,  Rel.Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  13/11/2012,  DJe
21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp  844.643/PB,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  26/04/2016,  DJe
05/05/2016).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  COBRANÇA  DE
CONTAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS.  DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES.
AUSÊNCIA  DE  DANO  MATERIAL.  DECISÃO
MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DO ART. 557, CAPUT, DO
CPC.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  "só  deve  ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,  interfira
intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em  seu  bem-estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,
mágoa,  irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora  da  órbita  do  dano  moral,  porquanto  tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01045617220128152003,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 17-09-2015).

Nesse  cenário,  não  se  verifica  o  dano,  pressuposto
necessário  à  percepção  de  indenização,  pois  a  simples  irritação  ou
aborrecimento não devem ser compensados pecuniariamente, sob pena
de banalização do instituto. 

DISPOSITIVO

Isto posto, rejeito a preliminar agitada e, quanto ao mérito,
NEGO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE ao apelo.

P.I.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

           RELATOR
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