
Processo nº. 0037319-10.2009.815.2001

 ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0037319-10.2009.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  HSBC Bank Brasil  S/A – Adv.  Marina Bastos da Porciuncula 
Benghi.

Apelado: Jailson de Lima Duarte – Adv. Edesus Barbosa Galdino.

EMENTA:  AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  DANOS  MORAIS. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. APELAÇÃO 
CÍVEL.  COBRANÇA DA TARIFA  “PROMOTORA  DE 
VENDAS”.  AUSÊNCIA  DOS   SERVIÇOS 
ABRANGIDOS POR TAL DESPESA.  ILEGALIDADE. 
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA.   ABUSIVIDADE 
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA 
FÉ DOS CONTRATOS. APELO DESPROVIDO.

− Sobre a tarifa “promotora de vendas”, é sabido que 
a  mesma  é  inerente  à  própria  atividade  da 
instituição  financeira,  sendo  sua  cobrança 
considerada  abusiva,  por  não  ter  transparência,  
importando em vantagem exagerada em detrimento  
do consumidor, configurando ofensa ao disposto no 
art. 51, IV, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar 
provimento ao apelo.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  104/115)  interposta 
pelo  HSBC Bank Brasil  S/A – Banco Múltiplo hostilizando sentença 
(fls. 93/99) proveniente da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos 
autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e 
Dano Moral proposta por  Jailson de Lima Duarte em face do Banco 
apelante,  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  deduzidos  na 
exordial.

Ao  sentenciar  o  feito,  o  magistrado  a  quo julgou 
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a 
nulidade da cobrança da tarifa de promotora de vendas, condenando o réu 
a restituir à parte autora o valor indevidamente cobrado a esse título, de 
forma simples, atualizado a contar do desembolso e incidente juros legais 
a contar da citação.

Ademais,  condenou  a  parte  autora  em  honorários  e 
despesas  processuais,  em  virtude  da  parte  ré  ter  decaído  em  parte 
mínima, contudo a exigibilidade da condenação ficou suspensa nos termos 
do art. 12 da Lei 1.060/50.

  
Irresignado,  o  Banco  apelante,  em  suas  razões 

recursais (fls.  104/115), sustentou a legalidade da tarifa promotora de 
vendas em razão da existência de previsão legal, bem como da anuência 
da parte autora.

Aduz a legalidade dos encargos previstos no contrato e, 
ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  a  fim  de  serem  julgados 
improcedentes os pedidos iniciais.

Intimado,  o  apelado  apresentou  contrarrazões 
recursais às fls. 122/126.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 135/138) 
opinando pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o relatório.

VOTO
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Pretende o Banco Apelante a reforma da sentença de 
primeiro grau argumentando a legalidade dos encargos cobrados, entre 
eles a taxa promotora de vendas, ante a existência de previsão contratual.

Inicialmente,  registre-se  que  a  relação  jurídica 
estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo. Nos termos do 
art. 3º da Lei n. 8.078/90:

"serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no 
mercado  de  consumo,  mediante  remuneração,  
inclusive as de natureza bancária,  financeira, de 
crédito e securitária."

 
Consoante prestante ensinamento de Uderico Pires dos 

Santos:
"Atividade  bancária  é  a  desempenhada  pelos  
bancos,  cujo  funcionamento  é  autorizado  pelo  
Banco Central do Brasil  e por ele fiscalizado. Os  
estabelecimentos  dessa  natureza atuam no pólo 
fornecedor,  por  serem  prestadores  de  serviço;  
consumidores  são  os  que  descontam  títulos  de  
créditos,  fazem  investimentos,  depósitos,  
cobranças,  etc" (aut.  cit.,  "Teoria  e  Prática  do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor", Ed. 
Paumape, 1992, pag. 36).

O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito, foi consagrado na Súmula n. 297:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às  
instituições financeiras."

Logo,  perfeitamente  aplicável  ao  caso  em deslinde  o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Frise-se que a revisão contratual, em casos como o dos 
autos,  em que se evidencia  a relação de consumo, por  ser o apelado 
destinatário final dos produtos e serviços, é possível, independentemente 
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da ocorrência de fato imprevisível e inevitável. 

Na  realidade,  é  suficiente  que  seja  demonstrada, 
objetivamente, a quebra da base do negócio, vale dizer, o desequilíbrio 
nas obrigações assumidas entre fornecedor e consumidor, para justificar o 
pleito, com fulcro na teoria dos fatos supervenientes, consagrada pelo art. 
6º, V, do CDC.

 É de se lembrar, entretanto, que somente podem ser 
objeto  de  revisão  judicial  as  cláusulas  contratuais  questionadas  pelo 
consumidor-demandante, não podendo o Magistrado, de ofício, revisar o 
contrato.  Nesse  sentido,  o  enunciado  da  Súmula  n.  381,  editada 
recentemente pelo STJ: 

"Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador  
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Todavia,  como  a  celebração  de  contrato  bancário  é 
regido pelo Código de Defesa do Consumidor e as cláusulas contratuais 
são pré-estabelecidas caracterizando-se, desse modo, contrato de adesão, 
não impede que o Judiciário analise os termos contratuais, de maneira a 
verificar a existência ou a violação dos direitos do consumidor.

Portanto,  mesmo se  presumindo que os  contratantes 
conhecem os termos do contrato, nada obsta que o Poder Judiciário, nas 
relações consumeristas, verifique se há direito do consumidor violado ou 
não.

O CMN regulamentou a sua cobrança de serviços de 
treceiros através da Resolução nº 3.518/64 que prevê:

Art.  1º A cobrança de tarifas pela prestação de  
serviços  por  parte  das  instituições  financeiras  e  
demais  instituições  autorizadas  a  funcionar  pelo  
Banco  Central  do  Brasil  deve  estar  prevista  no  
contrato firmado entre a instituição e o cliente ou  
ter  sido  o  respectivo  serviço  previamente  
autorizado  ou  solicitado  pelo  cliente  ou  pelo 
usuário.

III  - não  se  caracteriza  como  tarifa  o  
ressarcimento  de  despesas  decorrentes  de  
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prestação de serviços por terceiros, podendo seu 
valor  ser  cobrado  desde  que  devidamente 
explicitado no contrato de operação de crédito ou  
de arrendamento mercantil.

Portanto, em regra, não há ilegalidade na cobrança de 
despesas  decorrentes  de  prestações  de  serviços  de  terceiros,  quando 
devidamente explicitado no contrato. 

Entretanto,  no  caso  em  tela,  não  foi  observada  a 
ressalva  constante  na  Resolução  citada,  uma  vez  que  a  Instituição 
financeira  apenas  fez  constar  no  contrato  o  valor  cobrado  a  título  de 
promotora  de vendas  (fls.  24)  sem, contudo,  precisar  expressamente 
quais seriam os serviços abrangidos nesta despesa.

Diante disso, verificando-se a falta de transparência do 
contrato  em  relação  às  despesas  com  serviços  de  terceiros,  a  sua 
cobrança,  além de  não  atender  a  advertência  da  Resolução  3.518/64, 
ainda afronta as regras inseridas no Código de Defesa do Consumidor. 
Neste sentido, temos o art. 6º, III do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III  - a  informação  adequada  e  clara  sobre  os 
diferentes produtos e serviços, com especificação  
correta de quantidade, características, composição,  
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem;

Assim,  a  cobrança  da  tarifa  “Promotora  de  Vendas”, 
inerentes  à  própria  atividade  da  instituição  financeira,  consiste  em 
cobrança  abusiva  por  não  gozar  de  transparência,  importando  em 
vantagem exagerada em detrimento do consumidor, configurando ofensa 
ao disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as  
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de  
produtos e serviços que: [...] 

IV  -  estabeleçam obrigações  consideradas  iníquas,  
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abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em 
desvantagem  exagerada,  ou  sejam  incompatíveis 
com a boa-fé ou a equidade;

É  este  o  entendimento  predominante  nesta  Egrégia 
Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
DE  REVISÃO  CONTRATUAL.  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  CONTRATO  DE  ADESÃO  PARA 
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO CDC.  
SERVIÇO  DE  TERCEIROS,  TARIFA  DE  CADASTRO, 
REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO 
DO BEM. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.  
DESPROVIMENTO DO APELO. [...]  A cobrança de 
despesas  com  serviços  de  terceiros  é  ilegal,  
pois  importa  em vantagem exagerada  para  a 
instituição financeira, que remunera em dobro 
seus serviços, violando as normas do artigo 39 
e incisos IV e XII do art. 51, do CDC [...] (TJPB, 
AC  n.º  200.2010.039917-5/001,  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível,  Rel.ª  Juíza  Conv.  Vanda 
Elizabeth Marinho, DJPB 10/06/2013 p. 9).

APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.  
CUSTOS  ADMINISTRATIVOS  DA  CONTRATAÇÃO. 
TARIFAS DE ABERTURA DE CREDITO, SERVIÇOS DE 
TERCEIROS E  REGISTRO DE CONTRATO.  REPASSE 
DESSES  ÔNUS  AO  CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE.  
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA.  INAPLICABILIDADE  DO  ARTIGO  21,  
CAPUT , DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. À 
luz do Código de Defesa do Consumidor  e do 
princípio  da  boa-fé  objetiva  que  norteia  as  
relações  de  contrato,  não  vislumbro  nenhum 
motivo  que  justifique  a  cobrança  de  tais 
serviços  [...]  (TJPB,  AC  n.º  200.2010.041431-
3/001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. José Aurélio  
da Cruz, julgado em 19/03/2013).

Isto  posto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO, 
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto. 
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 
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