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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008584-82.2014.815.2003
Origem :    4ª Vara de Mangabeira – Comarca de João Pessoa
Relator :    Dr. Eduardo José de Carvalho Soares(Juiz Convocado)
Apelante :    ABRIL COMUNICAÇÕES S/A
Advogado :    Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB/RJ nº 84.367) e Thiago
Cartaxo Patriota (OAB/PB nº 12.513)
Apelada :    Antônia Martins da Silva Farias
Advogada  :    Karine Cordeiro Xavier de França (OAB/PB nº 15.322-B)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  RENOVAÇÃO  DE  ASSINATURAS
SEM  O  CONSENTIMENTO  DA  CONSUMIDORA.
DEVER DE RESSARCIMENTO DE FORMA DOBRADA.
MÁ-FÉ  CONFIGURADA.  DANO  IN  RE  IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

–  Demonstrado  o  ilícito  e  correspondentes  danos
materiais  e  morais  causados  pela  empresa,  sua
condenação a ressarcir  e a indenizar  é  medida que se
impõe.
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V I S T O S , relatados e discutidos estes autos, em que
figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A  a  3ª  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar
provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  apelação  cível interposta  por  ABRIL
COMUNICAÇÕES S/A contra sentença proferida pelo Juízo da  4ª Vara de
Mangabeira  (fls.  76/79)  que,  nos  autos  da  “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” em face dela
proposta  por  Antônia  Martins  da  Silva  Farias,  julgou  procedentes  os
pedidos exordiais, nos seguintes termos:

( … )

Isto posto, julgo procedente o pedido da autora para que: sejam

canceladas as assinaturas não reconhecidas por ela; seja ressarcida,

em dobro, do valor despendido com as cobranças indevidas, isto é

R$  881,72  (oitocentos  e  oitenta  e  um  reais  e  setenta  e  dois

centavos),  corrigidos  monetariamente  desde  a  data  do  efetivo

prejuízo (S.43,  STJ) e com incidência de juros moratórios de 1%

a.m. desde o evento danoso (art.  398 CC e S.  54,  STJ);  por fim,

condeno  a  ré  a  pagar  R$  3.000,00  (três  mil  reais)  a  título  de

indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% (um por

cento)  ao  mês,  contados  da  citação  e  correção  monetária  pelo

INPC, com incidência a partir desta data.

( … )

O  magistrado  entendeu  ilegais  os  débitos  decorrentes
das  assinaturas  renovadas  automaticamente,  bem  como  os  de  outras
revistas  que  a  demandante  afirma  não  contratado,  após  pontuar  que a
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empresa  não  apresentou  “nenhum documento  que  comprove  a  celebração  de
novos contratos capazes de justificar os descontos realizados” e que “Embora a ré
afirme que o simples contato com a empresa expressando a intenção de cancelar as
assinaturas  seria  o  suficiente  para  cessar  as  cobranças,  falhou  em  impugnar  a
alegação autora de que essa tentativa foi realizada no dia 12/04/2013. A promovente
traz à fl. 04 o número do protocolo de cancelamento (n. 872026312).”.

Em suas razões,  fls.  83/93,  a  ré  sustenta  a  reforma da
decisão  para  julgar  improcedentes  os  pleitos  iniciais,  alegando  que  a
promovente tinha “inequívoca ciência” das renovações automáticas e que “a
cláusula  Renove  Fácil  é  apenas  o  replicar  do  disposto  no  artigo  111 do Código
Civil”.

Aduz  não  haver  demonstração  de  danos  e  que  o
¨quantum¨ indenizatório fixado é excessivo, não havendo, consoante afirma,
que se falar em devolução de forma dobrada ante a inexistência de má-fé.

Contrarrazões, fls. 107/110, pelo desprovimento.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.
180/180-v.

É o relatório.

V O T O .

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares(Juiz
Convocado)- Relator.

Adoto o relatório do decisum apelado:

Antônia  Martins  da  Silva  Farias  ingressou  com  ação  de

indenização  por  danos  materiais  e  morais,  cumulada  com

obrigação de fazer, em face da Abril Comunicações S/A, em razão

de duas assinaturas de revistas contratadas com a ré,  que alega

terem sido renovadas automaticamente, sem sua aquiescência. A

autora  também  afirma  que  foram  debitadas,  em  seu  cartão  de
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crédito, valores referentes a outras assinaturas que não contratou.

Relata  que  tentou  cancelar  as  novas  assinaturas  entretanto  em

contato com a ré, inobstante não teve sucesso.

Busca,  através  da  jurisdição  do  Estado,  cancelar  todas  as

assinaturas  realizadas  pela  promovida  sem  seu  consentimento,

bem como ser indenizada pelo que foi debitado de seu cartão após

ter  feito  o  cancelamento,  e  pelos  danos  extrapatrimoniais  que

sofreu em função do ocorrido.

Citada,  a  requerida  apresentou  contestação  às  fls.  27/51,

oportunidade em que defendeu a renovação das assinaturas como

não sendo automáticas, mas simplesmente programadas. Afirmou

que em diversas fases do contrato é disponibilizadas ao cliente as

informações acerca do programa “Renove Fácil”, e que basta apenas

a comunicação do assinante demonstrando desinteresse para que a

renovação  não  seja  feita,  ou  se  já  realizada,  para  que  esta  seja

cancelada.

Ainda em sede de contestação, alega que agiu no exercício regular

de direito, não praticando nenhum ato ensejador de indenização,

seja moral ou material.

Na impugnação apresentada às fls. 70/71, a acionante questiona o

fato  da  empresa  requerida  não  ter  impugnado  o  protocolo  de

cancelamento,  ou  ter  trazido  qualquer  tipo  de  documento  que

comprovasse a realização de novas assinaturas suas consecutivas

renovações.

Pois bem.

A relação aqui tratada é típica de consumo e, ainda que
não fosse, a inversão do ônus probante é medida que se impõe tendo em
vista que a ré tem clara facilidade na produção de provas.

Embora a ré alegue que a promovente tinha “inequívoca
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ciência”  das  renovações  automáticas,  correspondente  fato  não  foi
comprovado  pela  empresa  de  comunicação,  sendo  conveniente  salientar
que, na defesa, a empresa sequer impugnou a alegação autoral da tentativa
de cancelamento, alegadamente realizada no dia 12/04/2013, protocolo de
cancelamento (n. 872026312).

Assim  sendo,  os  débitos  advindos  das  renovações
automáticas aqui tratados devem ser considerados ilegais, não havendo que
se falar,  portanto,  em aplicação do  art.  111 do  Código  Civil.  No mesmo
caminho vão os valores referentes as outras assinaturas que a autora afirma
não ter contratado, ante a ausência de prova da solicitação (inc. II do art. 373
do CPC/15).

Como  os  débitos  foram  considerados  ilegais,  os
correspondentes  valores  subtraídos  (fato  incontroverso  dos  autos)
classificam como dano material, motivo pelo qual devem ser devolvidos, in
casu, de forma dobrada, já que a má-fé da ré ficou caracterizada ao subtrair
patrimônio da ex-assinante sem sua expressa autorização.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA.  DIREITO  DO

CONSUMIDOR.  CONTRATO  DE  MÚTUO.  CONTRATANTE

ANALFABETO.  VÍCIO  FORMAL.  FUNDAMENTOS  DO

ACÓRDÃO  NÃO  IMPUGNADOS  NO  APELO  EXTREMO.

SÚMULA  283  DO  STF.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.

REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  EM  DOBRO.  MÁ-FÉ  DA

INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  REVISÃO.  INCIDÊNCIA  DA

SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  CONHECIDO  PARA  NÃO

CONHECER  DO  RECURSO  ESPECIAL.  (Agravo  em  Recurso

Especial nº 1.190.020/PI (2017/0269604-1), STJ, Rel. Marco Aurélio

Bellizze. DJe 30.11.2017).

Também deve ser mantida a condenação a indenizar a
apelada,  já  que a subtração de valores  de cartão de crédito  ou de conta
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corrente configura dano in re ipsa. Confira-se:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE  COBRANÇA

CUMULADA COM  TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO

POR  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.

IRRESIGNAÇÃO.  COMPRA  PARCELADA  EM  CARTÃO  DE

CRÉDITO.  COBRANÇA  ANTECIPADA  DAS  PARCELAS.

AUTORIZAÇÃO  DO  AUTOR  INEXISTENTE.

CARACTERIZAÇÃO  DA  NEGLIGÊNCIA.  DIREITO  DO

CONSUMIDOR.  MÁ  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.  DANO MORAL IN RE  IPSA

CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO

ADEQUADA.  MANUTENÇÃO  INTEGRAL  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO  DO  APELO.  (Apelação  nº  0030595-

04.2013.815.0011,  1ª  Câmara  Cível  do  TJPB,  Rel.  Leandro  dos

Santos. DJe 07.12.2017).

No que pertine à fixação do quantum indenizatório, não
há, na legislação pátria, critérios para se aferir o valor monetário exato de
uma indenização em virtude de danos morais. Sendo assim, o julgador, ao
fixar  o  valor do montante indenizatório,  deve-se guiar  pelos  critérios  da
prudência e moderação, visando, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito
da vítima e  desestimular  a indústria das  indenizações,  bem como que a
reparação se torne insuficiente.

Nesse  sentido,  as  palavras  de  Humberto  Theodoro
Júnior são deveras significativas:

“O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do

prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz

das  peculiaridades  de  cada  caso,  principalmente  em função  do

nível  sócio-econômico  dos  litigantes  e  da  maior  ou  menor

gravidade da lesão.” ( in RT 662/9).

É sabido que o dano moral tem o objetivo de representar
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para a vítima, uma satisfação moral, uma compensação pelo dano subjetivo
e, também, desestimular o ofensor da prática futura de atos semelhantes.

Nesse  aspecto,  o  valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais)
pelos danos morais, no caso concreto, se mostra razoável, devendo assim,
ser mantida a sentença.

Tendo em vista ausência de maiores digressões, não se
vislumbra  trabalho  adicional  realizado  pelo  patrono  dos  autores,  por
conseguinte, os honorários advocatícios não são majorados, nos termos do
art. 85, parágrafo 11, do CPC/15.

Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  recurso
apelatório, mantendo incólume o decisum de procedência.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de
abril de 2018, conforme certidão de julgamento de f.184, o Exmo. Sr. Des.
Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides(Presidente),  dele  participando,  além
deste Relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(Juiz convocado para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado)
          R E L A T O R
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