
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035241-72.2011.815.2001
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Relatora                  : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
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Apelada    : AFRAFEP –  Associação  dos  Auditores  Fiscais  do 
Estado da Paraíba 
Advogado : Nildeval Chianca Rodrigues Junior(OAB/PB 12.765)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO 
CONTRATUAL  C/C  DECLARATÓRIA  DE 
INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITO  E  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO.  PEDIDO  DE  CANCELAMENTO  DO 
CONTRATO.  CONTINUIDADE  DE  EMISSÃO  DE 
FATURAS.  COBRANÇA  INDEVIDA.  DEVER  DE 
RESTITUIR.  MÁ-FÉ  NÃO  DEMONSTRADA. 
DEVOLUÇÃO SIMPLES.  PROVIMENTO PARCIAL.

Demonstrada a cobrança indevida deve ser acolhido o 
pedido de repetição do indébito.
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A repetição de indébito, em dobro, só é cabível quando 
identificada a má-fé do credor na cobrança dos valores 
(art. 42, parágrafo único, do CDC), o que não ocorreu na 
hipótese dos autos.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do 
Recurso e dar-lhe provimento parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Claro  S/A, 
hostilizando sentença (fls. 109/111) do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca 
da Capital,  nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de 
Inexigibilidade de Débito e Repetição de Indébito ajuizada por AFRAFEP – 
Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba. 

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a 
promovida a devolução em dobro do valor de R$ 14.669,06,  com juros e 
correção monetária, devendo ser abatida a quantia de R$ 14.669,06, uma vez 
que já foi depositado na conta da autora, bem como declarando a rescisão 
contratual firmada entre as partes. 

Em suas razões,  fls.  113/118,  a recorrente sustenta que 
antes  mesmo  do  ajuizamento  da  ação  já  tinha  restituídos  os  valores 
indevidamente  cobrados,  sendo  indevida  a  condenação  a  repetição  do 
indébito em dobro, além do que esta somente é cabível com a configuração 
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da má-fé, o que não aconteceu nos autos. Por fim, postula o provimento do 
apelo. 

Contrarrazões, fls. 164/171, pugnando pela manutenção 
da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls. 
177/179, opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Extrai-se dos autos que a AFRAFEP ingressou com uma 
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e 
Repetição  de  Indébito em  face  da  Embratel  –  Empresa  Brasileira  de 
Telecomunicações.

Narrou  que  23/06/2010  solicitou  o  cancelamento  do 
contrato de prestação de serviços de UNV – Rede Única de Dados MPLS, 
conforme  protocolo  39940840,  mas  continuou  a  receber  mensalmente  as 
faturas.

Registrou, ainda, que, por diversas vezes, teria entrado 
em  contato  com  a  empresa/promovida,  a  fim  de  que  fosse  realmente 
cancelado o contrato e houvesse a restituição dos valores indevidamente 
cobrados,  mas  que a  demandada somente procedeu o cancelamento das 
faturas de 25/02/2011 a 25/06/2011, sem restituir as quantias já efetuadas.

O magistrado primevo  julgou procedentes os pedidos, 
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condenando a promovida a devolução em dobro do valor de R$ 14.669,06, 
devendo  ser  abatida  a  quantia  de  R$  14.669,06,  uma  vez  que  já  foi 
depositado na conta do autor, bem como declarando a rescisão contratual 
firmada entre as partes. 

É contra esta decisão que se insurge a apelante.

Pois bem.

A recorrente/promovida reconheceu que a parte autora 
realmente  solicitou  o  cancelamento  do  contrato  em  23/06/2010,  fl.  44,  e 
procedeu  a  devolução  dos  valores  das  faturas  de  fls.  33/39  pagas 
indevidamente  somente  em  05/12/2011,  fl.  91,  posteriormente  ao 
ajuizamento da presente demanda.

Desta feita,  configurada a ilegalidade da cobrança dos 
boletos  de  07/2010  a  01/2010,  fls.  33/39,  há de  ser  acolhido  o  pedido de 
restituição.

Quanto à repetição em dobro, o problema apresentado 
está relacionado à interpretação da norma insculpida no parágrafo único do 
art. 42, da Lei Federal n° 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, aduz:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo,  nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 

salvo hipótese de engano justificável.

Feito  este  registro,  impende  ressaltar  que,  havendo  a 
cobrança  indevida,  o  excesso  só  será  devolvido  em  dobro  se  ficar 
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demonstrada a má-fé.

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda 
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito 
pressupõe tanto  a  existência  de  pagamento  indevido quanto  a  má-fé  do 
credor.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO 

DEVEDOR. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. MULTA MORATÓRIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO. DESCABIMENTO. 1.- Permite-se a capitalização mensal 

dos  juros  nas  cédulas  de  crédito  rural,  comercial  e  industrial 

(Decreto-lei  n.  167/67  e  Decreto-lei  n.  413/69),  bem  como  nas 

demais  operações  realizadas  pelas  instituições  financeiras 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas 

a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e 

que  pactuada.  2.-  O  critério  adotado  para  determinação  da 

condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista.  Desse 

modo, para caracterizar-se como consumidora,  a pessoa jurídica 

deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. 

3.-  Não  havendo  relação  de  consumo  entre  as  partes,  deve  ser 

indeferido o pedido de redução da multa moratória fundado na 

aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  4.-  A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ 

é  firme  no  sentido  de  que  a  repetição  em  dobro  do  indébito, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-

fé do credor. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl 

nos  EDcl  no  REsp  1281164/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 04/06/2012)

No caso em tela, entendo que não restou comprovada a 
má-fé  empregada  na  transação  debatida,  requisito  indispensável  para  a 
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restituição de forma dobrada, tanto que a empresa efetuou a devolução do 
valor indevidamente cobrado, fl. 91.

Assim, a devolução do indébito de ser feita  de forma 
simples.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  INDEVIDA.  MÁ-FÉ  NÃO 

DEMONSTRADA.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  PRECENTES  DO 

STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C 

DO  CPC/73.  DANO  MORAL.  INEXISTÊNCIA.  INCÔMODO 

SUPORTÁVEL.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO.  MERO 

ABORRECIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  DANO  MORAL. 

CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  1.  A 

repetição de indébito, em dobro, só é cabível quando identificada a 

má-fé do credor na cobrança dos valores (art. 42, parágrado único, 

do  CDC),  o  que  não  ocorreu  na  hipótese  dos  autos.  2.  Para  a 

caracterização da existência de dano moral é necessário que o abalo 

psíquico  seja  capaz  de  causar  dor  no  âmago  do  indivíduo, 

sofrimento  e  humilhação,  não  sendo  suficiente  para  sua 

configuração a ocorrência de meros dissabores cotidianos. 3. Isso 

porque, na linha da jurisprudência do STJ,  o mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar de ofensa, a ensejar indenização por 

dano moral.  4.  Recurso conhecido e desprovido. ACORDAM, os 

integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 

Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos 

termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 90. 

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 

00009815320158150311,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator 

DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 18-10-2016) 

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO 
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PARCIAL  AO  APELO,  para  reformando  a  sentença,  determinar  que  a 
devolução  seja  de  forma simples,  mantendo  a  sentença  em seus  demais 
termos.   

   
É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
no  dia  28  de  março  de  2017,  conforme  certidão  de  julgamento,  dele 
participando, além desta Relatora, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, e o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente à sessão, o 
Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 31 de março de 2017. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A
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