
                                                                    

          PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
          TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

            GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
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AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DA 
MONOCRÁTICA QUE PROVEU O APELO DA AUTORA. 
QUITAÇÃO  ANTECIPADA  DE  FINANCIAMENTO. 
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS. 
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR NA FORMA 
SIMPLES.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  DEMANDA. 
IRRESIGNAÇÃO.  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  DE 
MANEIRA DOBRADA.  CONSTATAÇÃO  DE  CULPA  DO 
BANCO. INSTITUIÇÃO QUE TEM COMO ATIVIDADE FIM 
OPERAÇÕES  FINANCEIRAS.  CÁLCULO  DE  JUROS. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO  DE  ERRO 
JUSTIFICÁVEL.  PRESCEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DAS  CORTES  PÁTRIAS. 
PERMISSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 
AUTORIZAÇÃO  EMANADA  DO  ART.557,  §1.º-A  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  ARGUMENTAÇÕES DO 
REGIMENTAL  INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O 
POSICIONAMENTO  ESPOSADO.  DECISUM EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE 
DE  CORTE  SUPERIOR.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
ATACADA. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

-  “ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 535  
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.  
APRECIAÇÃO  DE  DIREITO  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.  
SÚMULA  280/STF.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  
SÚMULA  282/STF. CONSUMIDOR.  VALOR  PAGO 
INDEVIDAMENTE.  CULPA.  DEVOLUÇÃO EM DOBRO. FALTA 
DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
RECORRIDA.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  283/STF.S1.  É  
deficiente  a  fundamentação  do  recurso  especial  em  que  a  
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica,  



sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se  
fez omisso, contraditório ou obscuro.2. (...).3. Em relação à
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 ofensa  ao  art.  42  do  CDC,  este  Tribunal  Superior  tem  
decidido que basta a configuração de culpa para o cabimento  
da devolução em dobro dos   valores   pagos   indevidamente  
pelo  consumidor, porque 'o engano é justificável exatamente  
quando não decorre de dolo ou de culpa' (Código Brasileiro  
de  Defesa  do  Consumidor:  comentado  pelos  autores  do  
anteprojeto,  9ª  ed.,  Rio  de  janeiro:  Forense  Universitária,  
2007,  p.  408)"  (AgRg  no  AgRg  no  Ag  1.255.232/RJ,  Rel.  
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/3/2011).4.  
(...).5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -AgRg 
no  Ag  1400388/RJ,  Rel.  Ministro  SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014) (grifei)

- Não há como reconhecer que houve erro justificável, a fim 
de  afastar  a  devolução  dos  valores  na  forma  dobrada, 
quando  o  Banco  realiza  cálculo  errado  de  redução 
proporcional  de  juros,  causando  prejuízo  ao  consumidor, 
haja vista que a sua atividade fim é exatamente a realização 
de operações financeiras.

- Afigura-se incompreensível que uma instituição bancária se 
equivoque na elaboração de conta elementar como a dos 
presentes  autos,  ainda  mais  considerando  que  detém  o 
completo conhecimento sobre a dívida e sua composição.

− Não  há  razão  para  se  modificar  a  decisão  que  dá 
provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  art.  557,  §1º-A, do 
Código  de  Processo  Civil,  quando  o  decisum atacado 
encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência 
dominante de Corte Superior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls.238/243), interposto por HSBC - Bank Brasil 
S/A – Banco Múltiplo, contra decisão monocrática lançada às fls.  233/236,  que,  nos 

termos do art. 557, §1º-A do Código de Processo Civil, proveu o apelo da autora, para 

determinar a restituição do valor pago a maior na forma dobrada.  

Em suas razões recursais,  alega o agravante,  em suma, que não restou 

configurada a sua má-fé, razão pela qual a devolução da quantia deve ocorrer de maneira 
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simples. 

No final, requer a reconsideração do decisum impugnado ou, caso contrário, 

que a matéria seja submetida ao órgão colegiado.

É o breve relatório. 

             VOTO

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que permite 

ao julgador reconsiderar a decisão agravada antes de apresentar os autos em sessão de 

julgamento, mantenho-a, integralmente, pelas razões nela expostas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito declinado através da presente 

irresignação,  uma  vez  que  o julgado recorrido  encontra-se  em  sintonia  com  a 

jurisprudência dominante de Tribunal Superior, comportando julgamento monocrático, à 
luz do disposto no artigo 557, §1º-A da Lei Adjetiva Civil.

Logo, estando o apelo de acordo com o entendimento majoritário do STJ, 

não há óbice ao seu julgamento de forma singular,  razão pela qual  o mantenho, nos 

exatos termos e sob idêntico fundamento daquela decisão, cujo teor segue, ipsis litteris,  

na parte que interessa:

“O presente feito foi intentado sob o argumento de que o banco  
apelado  não  fez  a  redução  proporcional  dos  juros  quando  da 
liquidação  antecipada  do  financiamento  descrito  na  inicial,  
contrariando,  assim,  o  disposto  no  art.  52,  §2º,  do  Código  de  
Defesa do Consumidor.

O  Magistrado  de  base,  ao  prolatar  a  sentença,  entendeu que 
houve  erro  no  referido  cálculo,  porém,  inferiu  que  tal  fato  não  
pode ser equiparado a cobrança indevida, já que o consumidor  
pagou voluntariamente a dívida, razão pela qual não determinou a  
devolução  em  dobro,  sendo  este  o  motivo  da  insatisfação  da  
autora,  na  medida  que  entende  ser  cabível  a  restituição   de  
maneira dobrada. 

Em que  pese  o  entendimento  do  nobre  julgador,  entendo  que  
houve  cobrança  indevida  sim,  pois  o  art.52,  §2º,  do  CDC 
assegura  o  direito  dos  consumidores  de  quitarem 
antecipadamente  dívida  contraída  mediante  a  redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos, senão vejamos:
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"art. 52 (...) 
§2º  -  É assegurada ao consumidor  a liquidação antecipada do  
débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos  
juros e demais acréscimos."

Agindo o Banco em desacordo com o dispositivo acima, houve a  
cobrança indevida.

Dito isto, em conformidade com o disposto no art. 42, parágrafo  
único,  CDC,  o  consumidor  cobrado  por  quantia  indevida  tem  
direito à repetição do indébito, por valor  igual ao dobro do que  
pagou em excesso, com acréscimo de correção monetária e juros  
legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ao interpretar o citado artigo, o  Superior Tribunal de Justiça  tem 
decidido que basta a configuração de culpa para o cabimento da  
devolução  duplicada  dos  valores  pagos  indevidamente  pelo 
consumidor, vejamos: 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 535  
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.  
APRECIAÇÃO  DE  DIREITO  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.  
SÚMULA  280/STF.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  
SÚMULA  282/STF. CONSUMIDOR.  VALOR  PAGO 
INDEVIDAMENTE.  CULPA.  DEVOLUÇÃO EM DOBRO. FALTA 
DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
RECORRIDA.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  283/STF.S1.  É  
deficiente  a  fundamentação  do  recurso  especial  em  que  a  
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica,  
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se  
fez omisso, contraditório ou obscuro.2. A matéria pertinente ao art.  
476 do CC não foi apreciada pela instância judicante de origem,  
tampouco foi objeto dos embargos declaratórios opostos perante  
o  Tribunal  de  origem.  Portanto,  ante  a  falta  do  necessário  
prequestionamento,  incide  o  óbice  da  Súmula  282/STF.3.  Em 
relação à ofensa ao art.  42 do CDC, este Tribunal Superior  
tem  decidido  que  basta  a  configuração  de  culpa  para  o  
cabimento  da  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos 
indevidamente  pelo  consumidor,  porque  "'o  engano  é  
justificável  exatamente quando não decorre  de dolo ou de 
culpa'  (Código  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor:  
comentado  pelos  autores  do  anteprojeto,  9ª  ed.,  Rio  de 
janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 408)" (AgRg no AgRg 
no Ag 1.255.232/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma,  DJe  16/3/2011).4.  O  recurso  especial  não  impugnou 
fundamento  basilar  que  ampara  o  acórdão  recorrido.  O  
inconformismo, pois,  esbarra no óbice da Súmula 283/STF, que 
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a  
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e  
o recurso não abrange todos eles.".5. Agravo regimental a que se  
nega  provimento.(STJ -AgRg  no  Ag  1400388/RJ,  Rel.  Ministro  
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SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 04/11/2014,  
DJe 10/11/2014) (grifei)

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535  
DO  CPC  NÃO  CARACTERIZADA.  TARIFA  DE  ÁGUA.  
COBRANÇA  INDEVIDA.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  DEVIDA.  
AFERIÇÃO  DE  CULPA.  NECESSIDADE  DO  REEXAME  DE 
PROVAS.   IMPOSSIBILIDADE.  ART.  14,  §3º,  DO  CDC.  
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.1. O Tribunal de  
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram 
submetidas,  apreciando integralmente  a  controvérsia  posta  nos 
presentes  autos.  Ressalte-se  que  não  se  pode  confundir  
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou  
ausência de prestação jurisdicional.2. Em relação à ofensa ao 
art. 42, parágrafo único, do CDC, este Tribunal Superior tem  
decidido ser cabível a devolução em dobro dos valores pagos  
indevidamente  pelo  consumidor.  "Todavia,  a  presença  de 
engano  justificável,  que  não  decorra  de  dolo  ou  culpa  do  
fornecedor  do  serviço,  autoriza  a  devolução  na  forma 
simples."  (AgRg  no  AREsp  430.561/RJ,  Rel.  Ministro  
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9/4/2014).3. No que se refere  
à alegação de inexistência de culpa, a alteração das conclusões  
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas  
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do  
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada 
em  recurso  especial,  conforme  o  óbice  previsto  na  Súmula  
7/STJ.4.  O  recurso  especial  não  impugnou  fundamento  basilar  
que ampara o acórdão recorrido, qual seja, a incidência do art. 14,  
§ 3º, do CDC, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF,  
que  assim  dispõe:  "É  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento  
suficiente  e  o  recurso  não  abrange  todos  eles.".5.  Agravo  
regimental  a  que  se  nega  provimento.(STJ-AgRg  no  AgRg  no 
REsp  1306368/RJ,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) (grifei)

Analisando  detidamente  o  caso  dos  autos,  não  há  como 
reconhecer  que  houve  erro  justificável,  a  fim  de  afastar  a  
devolução dos valores na forma dobrada, quando o Banco realiza  
cálculo  errado  de  redução  proporcional  de  juros,  causando 
prejuízo  ao  consumidor,  haja  vista  que  a  sua  atividade  fim  é  
exatamente a realização de operações financeiras.
 
Ora, afigura-se incompreensível que uma instituição bancária se  
equivoque  na  elaboração  de  conta  elementar  como  a  ora  em  
questão,  ainda  mais  considerando  que  detém  o  completo 
conhecimento sobre a dívida e sua composição.

Portanto,  entendo  que  houve culpa  do  Banco,  sendo  devida  a 
restiuição  na  forma  pleiteada  pela  recorrente,  conforme 
entendimento da Corte da Cidadania.
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No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Mineiro: 

“EMENTA:  APELAÇÃO  -  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  - 
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA - REDUÇÃO PROPORCIONAL DE  
JUROS  E  DEMAIS  ACRÉSCIMOS  -  INOCORRÊNCIA  -  
RESTITUIÇÃO DEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
Inexistem pressupostos especiais para o ajuizamento da ação de  
repetição de indébito, senão aqueles próprios a todas as ações,  
bastando  a  natureza  consumerista  da  avença  para  garantir  o  
direito da parte vulnerável de obter a análise de sua pretensão  
pelo  poder  judiciário.Nos  termos  do  art.  52,  §2º  do  CDC,  é  
assegurada  ao  consumidor  a  liquidação  antecipada  do  débito,  
total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e  
demais  acréscimos.  A  Lei  8078/90,  concebeu  um  sistema  de 
proteção  ao  consumidor  que  fixa  parâmetros  de  conduta  que  
devem ser observados pelos fornecedores de serviços e servem 
como  medida  para  a  aferição  da  legalidade  da  prestação  
fornecida,  tomando-se  por  base  a  legítima  expectativa  do 
consumidor, tendo como fato gerador do gerador tão somente a  
lesão  a  esse  padrão  de  conduta,  autorizando  a  incidência  do  
parágrafo único do artigo 42 do CDC.” (TJMG- Apelação Cível  
1.0439.11.003103-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Antônio Bispo ,  15ª  
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  03/07/2014,  publicação  da 
súmula em 11/07/2014) (grifei)

“EMENTA:  REPETIÇÃO  DE INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  -  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  -  
RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  -  QUITAÇÃO  ANTECIPADA  -  
ABATIMENTO  PROPORCIONAL  -  JUROS  E  ENCARGOS 
CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor  
cobrado em quantia indevida tem direito à devolução pelo valor  
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção  
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A 
liquidação  antecipada  do  débito,  parcial  ou  total,  assegura  ao  
devedor  o  desconto  proporcional  dos  juros  e  demais  encargos  
contratuais, como determina o art. 52, § 2º, CDC.  Se o credor 
não deduzir do débito o valor integral que corresponde aos  
encargos contratuais, o consumidor tem direito à devolução  
em  dobro  dos  valores  retidos  indevidamente  pelo  credor,  
com acréscimo de correção monetária e juros de mora. 
Embora  a  responsabilidade  dos  prestadores  de  serviço  seja  
objetiva,  não  há  atribuição  automática  do  dever  de  indenizar,  
sendo necessária a comprovação induvidosa do dano e do nexo  
de causalidade entre este e a conduta, permitindo-se, ainda, que 
o imputado prove as circunstâncias de isenção da sua obrigação.”  
(TJMG- Apelação Cível 1.0079.10.016619-2/001, Relator(a): Des.
(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento  
em 10/10/2013, publicação da súmula em 18/10/2013) (grifei)

"RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  COBRANÇA  DE  DÉBITO 
QUITADO  ANTECIPADAMENTE  -  AUSÊNCIA DE  REDUÇÃO 
PROPORCIONAL  DOS  JUROS  -REPETIÇÃO  EM  DOBRO  -  
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CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC -  
DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - LESÃO À HONRA 
NÃO  CONFIGURADA  -  RECURSO  PROVIDO.  -A  cobrança 
indevida de valores gera ao consumidor o direito de repetição do  
indébito,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em excesso,  
acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do art.  
42,  §  único,  do  CODECON.  -  Simples  aborrecimentos  não  se  
erigem em causa de dano moral,  não se podendo admitir  que  
qualquer transtorno, como a cobrança indevida de dívida quitada  
antecipadamente,  possa ensejar  reparação."  (TJMG -  Apelação 
Cível  n.  1.0439.08.080182-2/001  -  Órgão  Julgador:  9ª  Câmara 
Cível  -  Relator:  Des.  Tarcísio  Martins  Costa  - Data  do 
Julgamento: 09/06/2009). (grifei)

Pelo exposto, com fulcro no art.  557, §1.º -A, do CPC, dou  
provimento ao  apelo,  para determinar  que a  restituição do 
valor pago a maior ocorra de forma dobrada.” - fls.234/236.

Como visto, não há motivo para se acolher irresignação regimental tendente 

a impugnar, sem razão, julgado bastante fundamentado, nos termos do art.557, §1º-A, do 

CPC.  

Desse  modo,  a  decisão  monocrática  guarda  consonância  com  a 

jurisprudência majoritária  do Superior  Tribunal  de Justiça,  dispensando a análise pelo 

órgão colegiado. 

Ante todo o exposto, DESPROVEJO o presente agravo interno. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além desta relatora, a Exmª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho 
(Juíza  convocada,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao   Exmº.  Sr.  Des.  José  
Ricardo Porto ), o Exmo. Des. Leandro dos Santos e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida 
(Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria da Fátima Moraes Bezerra  
Cavalcanti).

Presente à sessão Drª. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora 
de Justiça convocada.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 28 de abril de 2015.

Drª. Vanda Elizabeth Marinho
  RELATORA    

                 
                                                                                                                   J/05 
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