
                                                                           

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000134-39.2010.815.0501
RELATOR            : Des. José Ricardo Porto
APELANTE          : Jailton Chaves da Silva
PROCURADOR   : Em causa própria
APELADO            : Jâncio Araújo Dantas Neto
DEFENSORA       : Taciano Fontes de Freitas

PRELIMINAR  DO  MÉRITO.  INTERVENÇÃO  DE 
TERCEIRO.  INOCORRÊNCIA  DAS  POSSIBILIDADES 
PREVISTAS  NO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
REJEIÇÃO DA PREFACIAL.

-  Infere-se que  o  presente  caso  não  se  enquadra  em 
nenhuma das previsões elencadas no Código de Processo 
Civil  a  ensejar  o  chamamento  de  terceiro  para  integrar  a 
ação,  tendo  em  vista  que  a  denunciação  da  lide  e  o 
chamamento ao processo estão dispostos nos artigos 70 e 
77, respectivamente, enquadrando as possibilidades para a 
citação com o fim de intervir nos autos.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  VERBAS  ADIMPLIDAS. 
IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  RECONVENÇÃO 
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  CONFIGURAÇÃO DOS 
ELEMENTOS  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
COBRANÇA DE  DÍVIDA JÁ  ADIMPLIDA.  EXEGESE  DO 
ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO ESTIPULADA 
NA FORMA DOBRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ 
DO  PROMOVENTE.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA 
APENAS  NESTE  PONTO. PROVIMENTO  PARCIAL  DA 
SÚPLICA APELATÓRIA.

-  A quitação  dada  pelo  advogado  sócio  do  promovente  é 
plenamente eficaz e suficiente para liberar o promovido da 
obrigação assumida, porquanto o contrato de prestação de 
serviços advocatícios e a procuração ad judicia contemplam 
os dois procuradores que defenderam seus direitos na ação 
de seguros.
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-  “Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou  
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do  
que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro  
caso,  o  dobro  do  que  houver  cobrado  e,  no  segundo,  o  
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” (Art. 
940 do Código Civil).

-  No  que  concerne  à  repetição  do  indébito,  deverá  ser 
reformada a sentença para determinar a devolução na forma 
simples,  visto  que  a utilização dobrada do instituto  só se 
justifica nas hipóteses em que haja demonstração de má-fé 
na cobrança de valores, o que não foi evidenciado no caso 
em tela.

- “A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil  vigente  
(1.531 do Código Civil de 1916). Pagamento em dobro por  
cobrança  de  dívida  já  paga.  Somente  pode  ser  aplicada  
quando comprovada a má-fé do credor. Precedentes.” (STJ; 
AgRg-AREsp 302.306; 2013/0064523-1; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei 
Beneti; DJE 04/06/2013; Pág. 824).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR.  NO  MÉRITO,  POR  IGUAL 
VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Jailton Chaves da Silva  contra 

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de São Mamede que, nos autos da 

“Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios” julgou improcedente o pedido inicial e 

decidiu  pela  procedência  da reconvenção intentada por  Jâncio Araújo  Dantas Neto, 

condenando o promovente no adimplemento da importância de R$ 5.687,58 (cinco mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Irresignado,  o  demandante  apelou  (fls.195/201),  argumentando, 

preliminarmente,  a  necessidade do chamamento de seu ex-sócio para compor a lide, 

tendo em vista que o mesmo recebeu os honorários adimplidos pelo promovido e não 

efetuou o repasse da quota na qual teria direito.
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No mérito,  assevera que deveria ter recebido a verba honorífica, haja vista 

que o seu ex-sócio não realizou os trabalhos para fazer valer a subjetividade do autor  

perante a justiça.

Ademais,  afirma que não se  pode punir  quem empreendeu  esforço  com 

responsabilidade, ética e profissionalismo para fazer valer o direito do promovente, bem 

como aduz ter sido vítima da esperteza de seu antigo parceiro.

Contrarrazões ofertadas às fls.205/208.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  sem 

manifestação quanto ao mérito do recurso – fls. 215/217. 

É o breve relatório. 

VOTO

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

Infere-se que na peça contestatória da reconvenção (fls 72/76), renovando 

suas razões na súplica apelatória, o recorrente apresentou a preliminar de denunciação à 

lide, para que seu antigo sócio venha a compor a demanda, tendo em vista o mesmo ter  

recebido a verba honorífica em seu nome.

Contudo, verifico que o presente caso não se enquadra em nenhuma das 

previsões elencadas no Código de Processo Civil  a ensejar o chamamento de terceiro 

para integrar a ação, tendo em vista  que a denunciação da lide e o chamamento ao 

processo  estão  dispostos  nos  artigos  70  e  77,  respectivamente,  enquadrando  as 

possibilidades para a citação de terceiro intervir no processo. Vejamos:

“Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:
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I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo  
domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o  
direito que da evicção Ihe resulta;
II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de  
obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor  
pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a  
posse direta da coisa demandada;
III  -  àquele  que  estiver  obrigado,  pela  lei  ou  pelo  contrato,  a  
indenizar,  em  ação  regressiva,  o  prejuízo  do  que  perder  a  
demanda.” (art. 70 do Código de Processo Civil)

“Art. 77. É admissível o chamamento ao processo:
I - do devedor, na ação em que o fiador for réu;
II - dos outros fiadores, quando para a ação for citado apenas um 
deles;
III - de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de  
um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum.”  
(art. 77 do Código de Processo Civil)

Desse modo, o recebimento da quantia pelo ex-parceiro do suplicante não 

se enquadra nas hipóteses previstas na Lei Adjetiva Civil para a denunciação da lide ou 

chamamento ao processo, bem como é claro que o fato dos antigos sócios possuírem 

desavenças  que  geraram  a  ausência  de  comunicação  sobre  o  adimplemento  dos 

honorários está alheia ao direito discutido na presente ação.

Por conseguinte, cumpre rejeitar a preliminar lançada.

DO MÉRITO

Contam os  autos  que  o  promovido,  ora  suplicado,  foi  surpreendido  pelo 

apelante ao ser cobrado pelos honorários advocatícios referentes à “Ação de Cobrança 

de  Seguros  DPVAT”  na  qual  atuou  como  causídico,  vindo  a  obter  sucesso  naquele 

processo,  o que lhe garantiu o direito  de receber  a quantia de R$ 2.843,79 (dois  mil 

oitocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos).

Entretanto,  veio  a  parte  provocada  apresentar  reconvenção,  constando 

recibo assinado pelo antigo parceiro do autor, na época em que a sociedade ainda estava 

ativa, certificando o recebimento da quantia correspondente às verbas honoríficas.
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Desse modo, em conformidade com o que restou decidido pela Magistrada 

de  Primeiro  Grau,  a  quitação  dada  pelo  aludido  advogado  é  plenamente  eficaz  e 

suficiente  para  liberar  o  promovido  da  obrigação  assumida,  porquanto  o  contrato  de 

prestação  de  serviços  advocatícios  e  a  procuração  ad  judicia  contemplam  os  dois 

advogados sócio-proprietários do escritório que defendeu os seus direitos na supracitada 

ação de seguros, sendo, portanto, legítima a declaração de quitação acostada às fls. 69.

A  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo  passagem  da 

sentença  (fls.  179/180v),  prolatada  pela  juíza  de  primeiro  grau,  haja  vista  a  ilustre 

magistrada ter abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se 

observa abaixo:

“Requer inicialmente o Promovente o pagamento dos honorários  
advocatícios contratados por ocasião do patrocínio dos interesses  
do Promovido em outra ação judicial.
No entanto, o Promovido comprovou à fl. 69 que a dívida cobrada  
na presente ação foi devidamente paga, visto que, na época em 
que os  serviços  advocatícios  foram contratados,  o  Promovente  
mantinha uma sociedade de advogados com o causídico CELSO  
TADEU LUSTOSA PIRES SEGUNDO, OAB/PB 11.181, conforme  
contrato  de  fls.  49/54,  tendo  a  procuração,  inclusive,  sido  
outorgada conjuntamente a ambos.
Sendo  assim,  a  quitação  dada  pelo  aludido  advogado  é 
plenamente  eficaz  e  suficiente  para  liberar  o  Promovido  da  
obrigação assumida,  principalmente porque o valor  foi  pago na  
sua  integralidade  e  o  contrato  de  prestação  de  serviços  foi  
celebrado com o Promovente e o referido causídico, não havendo  
qualquer  restrição  em relação  ao pagamento  foi  a  apenas  um 
deles.
Aliás,  tamanha é  a  prova da quitação que o próprio  Autor,  no  
curso  da  ação,  requereu  a  desistência  da  demanda,  a  qual  
somente  não  foi  homologada  por  este  juízo  em  virtude  da  
expressa oposição do Réu, conforme autorizado pelo artigo 267,  
§ 4º, do Código de Processo Civil.
Porquanto, é evidente que a cobrança é indevida, não merecendo 
guarida a pretensão autoral.” - (fls. 179v).

Nesse diapasão,  não restam dúvidas  que o  suplicante  realizou cobrança 

indevida  referente  a  dívida  já  adimplida  pelo  seu  cliente,  porquanto  verificada  a 

legitimidade do pagamento realizado através de seu então sócio, impondo indenização na 

forma do art. 940 do Código Civil Brasileiro. Senão vejamos:
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“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em 
parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que  
for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso,  
o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do  
que dele exigir, salvo se houver prescrição.” 

Entretanto,  em  se  tratando  de  pleito  de  repetição  de  indébito,  concebo 
melhor aplicável  a devolução na forma simples,  visto  que a utilização dobrada do 

instituto só se justifica nas hipóteses em que haja demonstração de má-fé na cobrança 

de quantias, o que não restou caracterizado.

Em alusão à matéria, preconiza os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  
SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 940  DO CÓDIGO CIVIL EM 
CASO  DE  ERRO  INESCUSÁVEL.  INAPLICABILIDADE.  
SÚMULAS STJ/7  E  83.  QUANTUM INDENIZATÓRIO  FIXADO 
COM  RAZOABILIDADE.  REVISÃO  OBSTADA  EM  SEDE  DE 
RECURSO  ESPECIAL.  REDIMENSIONAMENTO  DOS  ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  STJ/7. 1.  -  A 
sanção prevista no artigo 940 do Código Civilvigente (1.531 
do  Código  Civil  de  1916).  Pagamento  em  dobro 
por cobrança de dívida já paga.  Somente  pode  ser  aplicada 
quando comprovada a má-fé do credor. Precedentes. 2.  - o 
tribunal a quo concluiu que não foi comprovada a má-fé do réu no  
ajuizamento  da  ação  de  busca  e  apreensão  e  nas  cobranças  
extrajudiciais.  Para  afastar  tal  entendimento  necessário  seria  
reexaminar o conjunto fático-probatório,  o que atrai  o óbice do 
Enunciado nº 7 da Súmula desta corte. 3. - a intervenção do STJ,  
corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral  
do  direito  federal  para  todo  o  país  e  não  para  a  revisão  de  
questões de interesse individual, no caso de questionamento do 
valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o  
valor fixado pelo tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de  
jurisdição,  se mostre  teratológico,  por  irrisório  ou abusivo.  4.  -  
inocorrência  de  teratologia  no  caso  concreto,  em que,  para  a  
inscrição do nome do agravante em órgão de proteção ao crédito,  
mesmo após a sua morte,  refletindo na honra objetiva do seu  
espólio, foi fixado, em 25.10.2011, o valor da indenização em R$  
10.000,00  (dez  mil  reais)  a  título  de  dano  moral.  5.  -  a  
jurisprudência  desta  corte já decidiu  que  "a  apreciação  do 
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda,  
bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou  
recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula nº 7/STJ, por  
revolver matéria eminentemente fática" (agrg nos EDCL no RESP 
757.825/rs,  Rel.  Min.  Denise arruda,  dje 2.4.2009).  6.  -  agravo  
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regimental improvido.”1 (Grifei)

EMENTA APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. REPETIÇÃO 
EM DOBRO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 42  
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA DO  CONSUMIDOR.  DEVOLUÇÃO  
SIMPLES. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER 
DEVOLVIDO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REFORMA DA 
SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO. A  restituição  em 
dobro do que foi ilegalmente cobrado somente pode ser imposta  
na hipótese de má-fé comprovada do credor.  Não ocorrendo o  
pagamento das parcelas, inexiste valor a ser devolvido.2 (Grifei)

Nesse  sentido,  deverá  ser  modificada  a  sentença  que  determinou  a 

devolução  na  forma  dobrada,  visto  que  a  utilização  do  instituto  só  se  justifica  nas 

hipóteses em que haja demonstração de má-fé na cobrança de valores, o que não foi  

evidenciado no caso em tela.

Posto isso, PROVEJO EM PARTE A APELAÇÃO CÍVEL, para determinar a 

indenização na forma simplificada dos valores indevidamente cobrados, mantendo-se os 

demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

1 STJ; AgRg-AREsp 302.306; 2013/0064523-1; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; DJE 04/06/2013;  
Pág. 824.
2 Apelação Cível nº 00120040280388002, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, DJPB 

23/05/2012.
                                                          Desembargador José Ricardo Porto                                                        8



Apelação Cível nº 0000134-39.2010.815.0501

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

j12/R08

                                                          Desembargador José Ricardo Porto                                                        9


