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RESUMO 

A capitalizable de juros e um problema que vem atormentando os mutuarios que 
contratam com as instituicSes integrantes do Sistema Financeiro Nacional, uma vez que, ao 
longo do tempo, ela e um dos fatores mais contundentes no contexto do supenndividamento. 

Quando transplantada para o ambito do credito rural, a capitalizacao dos juros 
mostra-se ainda mais problematica, eis que permitida pela legislacao especifica, inobstante 
tratar-se de linha de credito destinada ao fomento da atividade primaria, de vital importancia 
para o desenvolvimento economico do pais. 

Assim, e necessario contextualizar a permissibilidade de capitalizacao de juros no 
credito rural, tendo como norte a nova teoria contratual e o Codigo de Defesa do Consumidor, 
calcados no principio da boa-fe objetiva e da transparencia nas relacdes contratuais, de modo 
proteger o mutuario-aderente, impedindo que sejam cometidos abusos pelas instituicdes 
financeiras, especialmente quando da pactuacao da capitalizacao de juros na contratacSo do 
credito. 

PALAVRA CHAVES: juros - capitalizacao - credito rural - codigo de defesa do consumidor. 
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INTRODUCAO 
S 

O presente trabalho tern por escopo abordar o tema da capitalizacao de juros no 
ambito do credito rural, especialmente no que tange sua estipulacab, tend© por parametro a 
nova concepcab de contrato e as normas de defesa do consumidor. 

Nab e fato recente a larga utilizacao do metodo de capitalizacao dos juros 
cobrados pelas instituicdes financeiras em sua atividade de inteimediacab do credito, nem as 
muitas tentativas de se coibir tal pratica, poucas alcancando resultados efetivos. 

Quando inserida no contexto do credito rural, entretanto, a capitalizacao dos juros 
mostra-se ainda mais problematica, eis que permitida pela legislacao especifica, inobstante 
tratar-se de linha de credito destinada ao fomento da atividade primaria, de vital importancia 
para o desenvolvimento economico do pais. 

Se e certo que os produtores rurais necessitam de recursos para dar continuidade 
ao trabalho no campo, tambem o e que, dentre todos os problemas que enfrentam, alcancar 
produtividade suficiente para cumprir com sua obrigacSo de saldar a divida contraida, 
especialmente quando capitalizados os juros, e o que mais Ihes atormenta. 

Dada a importancia da questao, procurou-se retira-la do campo restrito dos 
normativos que regulam a possibilidade de capitalizacao de juros no mutuo rural, inserindo-a 
no contexto das normas cogentes do Codigo de Defesa do Consumidor para, entab, indagar-se 
da validade da clausula, concretamente considerada, que preve a incidencia de juros 
compostos sobre o montante da divida no ambito do credito rural. 

Trata-se, pois, de uma analise singela do problema que, em &ce das 
peculiaridades que o envolvem, especialmente no que concerne as leis e sumulas apliciveis a 
especie, restringir-se-a ao Direito patrio, sem quaisquer pretensoes comparativas com o 
regramento juridico de outros paises. 
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Face a especificidade do tema ora proposto, os dois primeiros capitulos dedicam-

se a fornecer ao leitor pressupostos teoricos a respeito da nova concepcio contratual e do 
credito rural para, no terceiro capitulo, abordar-se detidamente o problema central do presente 
trabalho. 

Assirrt e que, no primeiro capitulo, traca-se, inicialmente e em linhas gerais, a 
evolucao historica da teoria contratual, seguida por consideracoes acerca da protecao 
instituida pelo Codigo de Defesa do Consumidor, principal consequencia dessa evolucSo, e, 
por fim, uma breve explanacab acerca dos contratos de adesao, inseridos que estao nas 
normas prqjetivas do consumidor. 

O segundo capitulo objetiva fornecer uma visao parwramica acerca do credito 
rural, primeiramente inserido no genero, ou seja, como contrato bancario, indagando-se de sua 
natureza juridica e, apos, particularmente considerado, discorrendo-se sobre seus objetivos, 
caracteristicas e as formas de instrumentalizacab do contrato. Ao final, trata-se da 
aplicabilidade das normas do CDC ao credito rural. 

No terceiro capitulo, por fim, aborda-se a capitalizacao de juros, primeiramente de 
forma generica e, apos, inserida no contexto dos contratos bancarios para, so entao, tratar-se 
do problema da validade de sua pactuarao no credito rural, em face dos postulados da nova 
teoria contratual e do Codigo de Defesa do Consumidor. 

Sobre esse terceiro capitulo, ha que se fazer duas observaooes. A primeira e que 
nab serao abordadas as discussoes acerca do limite das taxas de juros na legislacab patria, seja 
nos contratos em geral, seja nas operacoes bancarias, limitando-se o presente trabalho a 
analise do ato puro e simples de se capitalizar os juros, independentemente da taxa utilizada 
A segunda se refere aos titulos de credito rural. As discussoes sobre a capitalizacao de juros 
sao pertinentes apenas as Cedulas de Credito Rural e a Nota de Credito Rural, motive pelo 
qual a elas estao restritas. 
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Trata-se, pois, de uma pesquisa de indole exclusivamente expforatoria, euja 

finalidade nao e outra senab estudar, observar e esclarecer conceitos e ideias, utilizando como 
fonte estudos realizados por di versos autores que se dedicam ao t a n a Em algumas passagens, 
recorreu-se a utilizacao de c i t a t o , direta e indireta, sempre no intuito de valorizar o estudo 
com opinioes ou abordagens relevantes. A principal fonte foi a doutrinaria, privilegiada em 
detrimento dajurisprudencial, utilizada de forma meramente exemplificativa 

Sem qualquer pretensao de esgotar tema tab fecundo, procurou-se apenas fornecer 
uma singela contribuicSo aos aplicadores do Direito, para que estes encontrem subsidios 
teoricos que possam garantir uma efetiva protecSo ao produtor rural frente aos abusos 
cometidos pelas instituicoes financeiras, especialmente no que se refere a capitalizacao de 
juros. 



CAPITULO I - A NOVA CONCEPCAO CONTRATUAL E A 
DEFESA DO CONSUMIDOR 

11 

1.1 Breves linhas aeerea da evolucao historica da teoria contratual 

O Direito e o fenomeno social por excelencia observou H. Levy-Bruhi1. De forma 
dinamica, acompanha as transformacdes, vindo em resposta as novas necessidades da 
estrutura socio-cconomica que lhe origina, e a qual tern por escopo reger. 

Sendo um ramo do Direito, tambem a teoria contratual evoluiu atravcs dos 
tempos. Assim, embora cada insrituto do Direito tenha sua identidade intimamente ligada ao 
momento historico que determinou o seu surgimento, podemos perceber que a concepcab de 
contrato "sofreu, porem, nos ultimos tempos uma evolucao sensivel, em face da criacao de um 
novo tipo de sociedade, sociedade industrial izada, de consumo, massificada em face, tambem, 
da evolucSo natural do pensamento teorico-j uridico"2. 

Desta feita, pode-se dizer que ha uma concepcao tradicional de contrato, calcada 
na autonomia da vontade e no dogma da liberdade contratual; e uma concepcao modema de 
contrato, surgida apos as profundas mudancas ocorridas com a Revolucao Industrial, 
caracterizada pelo dirigismo contratual e a busca da igualdade factual entre os contraentos. 
Vejamos por partes. 

1.1.1 A concepcao tradicional de contrato 

1 LEVY-BRUHL, Henri apud MONTORO, Andre Franco. Introduqao a ciencia do direito. Sao Pauto RevksU 
dos Tribunals, 1994. p. 518. Na verdade,. o Direito tern diversas perspectivas ciencia, justica, nonm, direito 
subjetivo e fato social. Aqui, entretanto, enfoca-se apenas o aspecto social do Direito. 
2 MARQUES, Claudia Lima. Contrato no Codigo de Defesa do Consumidor, 3. ed. ver, atoal. e ampl. Sao 
Paulo: Revista dos Tribunals, 1998. Iv. p. 37. 
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Os principles disseminados a partir da Revolucao Francesa pelo l i tealismo3 

influenciaram todos os ambitos da sociedade, dentre eles a teoria juridica. 
Assim, a concepcao tradicional ou classics de contrato esta intimamente ligada a 

noclo de autonomia da vontade, que na ciencia juridica do seculo XIX era conskferada o 
elemento principal e unico legitimador dos direitos e obrigacoes oriundos da relacab juridica 
contratual. 

A funcab da ciencia do Direito era, pois, a de proteger a vontade das partes 
contraentes e garantir a realizacao dos efeitos por estas pretendidos. A tutela juridica Hmitava-
se a possibilitar a estruturacao pelos individuos de relacoes juridicas proprias atravcs dos 
contratos, desconsiderando a situacao economica e social dos contraentes e pressupondo a 
existencia de igualdade e ampla liberdade no momento de contrair a obrigacSo4. 

A autonomia da vontade como parte integrante da conbatacao pressupde a 
igualdade entre as partes, tida como certa e indiscutivel. Sendo os individuos iguais, as suas 
vontades convergentes era atribuido o status de lei, vinculando suas condutas, estabekcendo 
direitos e obrigacoes reciprocos. Ao Direito cabia apenas garantir a realizacSo dessa vontade, 
mantendo-a livre e desembaracada de qualquer influencia externa imperativa 

Consolidou-se, assim, o principio da liberdade contratual, que conststia na 
liberdade de contratar ou deixar de faze-lo, de escolher com quern e como coritratar, bem 
como de fixar a forma e o conteudo do contrato, determinando os limites das obrigacoes que 
pretende ou nao assumir. Para Arnoldo Waldo, a liberdade no piano contratual caracterizava-
se pela "onipotencia do cidadio na administrac3o e disponibilidade de todos os bens, 
garantindo-se amplamente direito de propriedade e a faculdade de contratar com todas as 

3 A liberdade economica, a concepcao formalista e a vontade eram os tres elementos principaus de conposicjk) 
da ideologia no Estado liberal, a qual decorre da oposicao entre individuo e Estado. A ideolo^a bbaal via o 
Estado como um mal necessario e, assim, procurou-se restringir ao maximo seu ambito de a tuapo. 
4 MARQUES, op. cit., p. 39. 
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pessoas nas condicoes e de acordo com as clausulas que as partes determinassem"5. 

Gozando da mais ampla liberdade, uma vez manifestada a vontade, as pa r t e 
estavam ligadas por um contrato, cuja forca obrigatoria era reconhecida pelo Direito. Do 
pacto perfeito e acabado nio podiam as partes se desvincular, ou alterar seu corrteudo, a nao 
ser, voluntaria e conjuntamente, atraves de novo contrato. 

Pode-se dizer, portanto, que o principio da forca obrigatoria dos contratos deriva 
da maxima pacta stmt servanda, calcada na ideia de irreversibilidade da palavra errroenhada, 
impondo as partes o integral cumprimento das obrigacoes acordadas. 

Caio Mario da Silva Pereira6, resumindo o pensamento justificador da forca 
obrigatoria do contrato, assim expoe: 

"A ordem juridica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e da-lhe a 
Hberdade de escolher os termos da avanca, segundo as suas preferencias Conclutda a 
convencao, recebe da ordem juridica o condio de sujeitar, em definitive, os agente . 
Uma vez celebrado o contrato, com observancia dos rcquisitos de vaiidade, ton 
plena eficacia, no sentido de que se hnpoe a cada um dos par t ic ipa te , que nio tern 
mais a liberdade de se forrarem as suas consequencias, a nab ser com a oooperacio 
anuente do outro. Foram as parte que acolheram os termos de sua vmcuhcSo, e 
assumiram todos os riscos. A das nao cube reclamar, e ao juiz nao e dado 
preocupar-se com 3 severidade das clausulas acdtas, que ifio podem ser atacadas ." 

Conforme esse principio, o contrato e inatingivel, dada a impossibilidade de 
alteracio do pactuado, seja por qualquer das partes isoladamente, seja atraves de revisab 
judicial. Suas estipulacSes devem ser fielmente cumpridas, sob pena de execucab patrimonial 
do inadimplente. 

Em suma, essa concepcSo de contrato estava estruturada nos dogmas do 
liberalismo que, transplantados para a teoria contratual, traduzem-se na igualdade entre as 
partes contraentes, na autonomia da vontade, na liberdade contratual e na forca obrigatoria 
dos contratos. 

5 WALD, Arnoldo. Obrigacoes e contratos. S lo Paulo. Revista dos Tribunais, 1995. p. 152 
6 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Institiricoes de Direito Civil 9. ed. 3v. Rio de Janeiro: Forcnse, 1992. p II 
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Entretanto, diversas mudancas ocorridas a partir da segunda metade do seculo 

XIX resultaram na wise dos dogmas do Estado Liberal. Rcflexivamente, tambem o Direito 
teve que se adequar aos novos tempos, reformulando conceitos e institutes, premissas e 
principios, procurando fornecer uma resposta adequada as necessidades emergentes. 

1.1.2 Crise da teoria contratual tradicional e a nova concepcab de contrato 

A Revolucao Industrial do final do seculo XIX trouxe consigo uma nova realidade 
economica, social e politica, que nio mais condizia com os postulados do sistema liberal, 
gerando conflitos. O antigo sistema nab dispunha de mecanismos capazes de solucionar a 
enorme gama de problemas surgidos a partir dessa nova realidade. 

A alteracab do sistema de producab e de distribuicab de bens e services fizeram 
com que as estrategias negociais passassem da esfera palitaria para as negociacdes em larga 
escala, ocasionando crises institucionais face a inexistencia de previsab juridica para dirimir 
os conflitos decorrentes de situacoes dantes inimaginaveis. 

A oferta em massa de bens e servicos geraram, por consequSncia, omtratacoes 
tambem em massa Em nome da necessidade de agilizael© das transac^K, as partes 
comecaram a se ver tolhidas em sua liberdade de estipular o conteiido contratual, o qual se 
mostrava padronizado, estandardizado, conforme os interesses economicos das empresas, 
industrias e instituicoes bancarias. 

Compreendeu-se, assim, que se a ordem juridica prometia a igualdade politica, 
nao estava assegurando a igualdade economica O capitalismo desenvolto, com a 
industrializacao crescente, e a criacao das grandes empresas, conduziu a defasagem dos 
contratantes. Aparentemente iguais, estes se acham, na maior parte das vezes, 
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economicamente desnivelados, o que influenciava no negocio realizado. Assim, embora com 
as vestes de um ato emanado de vontades livres e iguais, o contrato continha uma 
desproporcionaJidade de prestacoes ou de efeitos em tal grau que ofendia aquele ideal de 
justica que e a ultima ratio da propria ordem juridica7. 

Assim, os dogmas juridicos sobre os quais se estruturou o contrato no sistema 
liberal nao retratavam a situacao contratual fatica A autonomia da vontade, a igualdade entre 
as partes e a liberdade contratual tomaram-se uma ficcao firente as formas de contralacao em 
massa. O desequilibrio entre as partes contratantes era patente, com a submissab do 
economicamente mais fraco aos detentores do capital. 

Nesse contexto, o Estado deixou de se comportar como mero espectador, 
invadindo o campo antes reservado a livre iniciativa e a livre disposicab dos contraentes. A 
necessidade de restabelecer o equilibrio nas relacSes contratuais justificou a criacao de 
mecanismos de controle estatal, como forma de corrigir os exageros e distorcdes provocados 
peja cega aplicacab dos principios consagrados pelo Estado Liberal. 

Esse fenomeno, denominado de dirigismo contratual8, marca a mudanca da teoria 
do contrato, eis que impoe como limite a autonomia da vontade e a liberdade contratual 
consideracbes de ordem publica, e aos principios gerais que regem as cofntratacdes, os 
principios da boa-fe e da confianca 

Assim, par e passo com Renata Mandelbaum9 podemos dizer que 

"...a transformacJlo do modo de producio, que passou do polo xgrsrio para o 
industrial, operou por sua vez uma profunda aheracab no modo de concretiisacio dos 
negocios juridicos em geral, gerando a necessidade de cria^ao de formas de 
contratacao mais ageis, que possibilitassem a concretizacab das necessidades 
emergentes. A guisa de resposta, criou-se o contrato de adeslo, a f a natureza fiijaa 
ao conceito tradicional de contrato e cujas caracteristicas nao mais. correspavdiam as 

7 PEREIRA, op. cit., p. 18. 
8 O dirigismo contratual foi um reflexo do dirigismo estatal, caracteristka do Estado Social, interveacaooista, 
baseado no direcionamento do processo economico em nome da ordem publica. No intuito de reajustar e 
reequilibrar a abalada estrutura economica e social, corrigindo as distorcoes provocadas pelo fiberalismo 
exacerbado, utilizou-se do Direito como instrumento para consecucao de tal fim. 
9 MANDELBAUM, Renata. Contratos de adesdo e contratos de consumo. Sao Paulo. Revtsta dos Tribunais, 
19%. p. 20-21. 



preconizadas a partir da Revohiclo Francesa. Em assim sendo, m mecaiKsmos de 
criacab, controle interpretacao dos contratos mostraram-se matepados, tamawl© 
necessaria una adaptacab dos ordenamentos juridicos. A necessidade de rtervencao 
do Estado tornou-se uma constante para a busca do equilibria entre m parte 
contratantes e mesmo para um controle do conteudo dos contratos firmados atraves 
de adesao." 

Desta forma, a sociedade atual, industrializada, global izada. massificada, 
despersonal izada, consumerista e cada vez mais complexa, decretou a insuficiencia do model© 
contratual tradicional, forcando a evolucao dos conceitos do Direito. 

A nova concepcab de contrato, conforme aponta Claudia Lima Marques, uma 
concepcao social deste instrumento juridico, para a qua! n io so o momento da manifestacao 
da vontade (consenso) importa, mas onde tambem e principalmente os efeitos do contrato na 
sociedade serab levados em conta, e onde a condicao social e economica das pessoas nele 
envolvidas ganha em importancia"10. A vontade individual das partes deixa de ser o etemento 
nuclear do contrato, dando lugar ao interesse social. 

Ha, pois, uma relativizacab dos conceitos tradicionais que ate entao nortearam as 
relacoes contratuais. A lei que, supletiva e interpretativamente, apenas garantia os efeitos 
pretendidos pelas partes quando do acordo de vontades, passa a limitar essa vontade, de forma 
imperativa. Toma-se cogente, procurando proteger valores como a confianca deposlada no 
vinculo, a boa-fe, as expectativas das partes, a equidade, o equilibrio e ajustica contratual. 

Esse novo modelo contratual traz consigo, assim, a valorizacao da palavra 
empregada, da informacao e da confianca despertada O Estado, atraves do sistema juridico, 
intervem no contrato como um todo, regulando todas as suas fases, de modo a proteger a parte 
economicamente mais fraca, garantindo, pois, uma autonomia real da vontade. 

Importante lembrar, contudo, que a teoria contratual esta em (rcjcotistrucab. 
Estruturou-se em principios entao solidos, mas que miram frente as novas formas de 
contratacao, surgidas como consequencia das grandes mudancas socio-economicas 

"op . cit, p. 101. 
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enfrentadas nos ultimos tempos. Isso n ib quer dizer, enrretanto, que se rompeu totalmente 
com os tradicionais conceitos de negocio juridico. Ha, ao reves uma evolucao de tais 
conceitos, procurando-se molda-los a necessidade premente de garantir-se, sobretudo. o mais 
amplo equilibrio contratual. 

1.2 O Codigo de Defesa do Consumidor como consequencia da nova concepcao 
contratual 

A concepcab voluntarista e liberal influenciou todas as grandes codificacbes do 
Direito e repercutiu no pensamento juridico do Brasil, sendo aceita e positivada pelo Codigo 
Civil Brasileiro de 1917. 

Mesmo apos a segunda grande guerra, a tendencia mundial de socializacab do 
Direito Civil, especialmente no que tange o Direito dos contratos, pouca repercussab 
legislativa teve no Brasil. A Teoria Pura de Kelsen, no entanto, provocou fascinio dentre os 
juristas, ainda que a justica ou injustica do conteudo da norma nao tivesse qualquer 
importancia, desde que esta tenha sido legitimamente estabelecida". 

Todavia, tambem no Brasil o individualismo e o voluntarismo impregnados em 
tais normas nao mais se adaptavam a realidade do seculo XX. A mudanca da economia de 
agraria para industrializada e capitalista, concentradora de riquezas e poder, proporcionou o 
incremento das relafoes contratuais. A massificacSo da economia deu origem a chamada 
"sociedade de consumo" que, por sua vez, fez proliferar os contratos de adesab. 

Tais contratos, de conteudo pre-definido pelos detentores do capital, sem qualquer 
possibilidade de negociacao, proporcionavam ao economicamente mais fraco da relacab 

11LARENZ apudMARQUES, op. cit, p. 87. 
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contratual, quando muito, apenas a liberdade de contratar ou nao contratar, Assam, se por um 
lado agilizaram as transacdes comerciais, por outro fizeram surgir uma nova realidade 
contratual, totalmente alheia aos principios basi lares que ate entao sustentaram a teoria dos 
contratos. 

Essa nova realidade despertou a nocao de que o contrato, alem de dispor sobre os 
interesses individuals dos contraentes, tern tambem uma funcao social, posto que e o 
responsavel pelo movimento de riquezas na sociedade. Logo, deve seguir um regramento 
legal rigoroso, o qual tern por escopo corrigir e dirimir as forcas econdmicas e sociais, 
garantindo seu equilibrio. Nesse sentido, a nova teoria contratual se propoe a fornecer 
subsidio tedrico para a edicao de normas cogentes, assegurando, assim, que o contrato cumpra 
com sua funcao social. 

Todavia, a crise da concepcao contratual classica so teve uma resposta do Direito 
patrio no final da decada de oitenta e inicio desta, com a edicab da nova ordem constitutional. 
Ante as proporcdes do fendmeno consumerista12, a Constituicao Federal de 1988 eJevou a 
defesa do consumidor a esfera constitucional de nosso ordenamento juridico, dispondo sobre 
o tema em varios de seus artigos13. 

Mas foi com o advento da Lei 8.078/90, elaborada em cumprimento ao 
mandamento constitucional do art. 48 dos Atos das Disposicfles Coastitucionais Transitdrias, 
que se deu uma protecao mais especifica e efetiva aos direitos dos consumidores. Chamada de 
Codigo de Defesa do Consumidor (CDC), esta lei procurou restringir e regular o campo antes 
reservado exclusivamente a autonomia da vontade, instituindo, atraves de suas normas 
imperativas, a equidade contratual como valor maximo. 
12 Fendmeno tipico da sociedade de consumo Cf NUSDEO, Fabio apud ALVIM, Arruda. AI.VIH Thereza, 
ALV1N. Eduardo Arruda et al Codigo do consumidor comentado. 2 ed. rev e amp! Sao Paulo: Revista dos 
Tribunals, 1995. p. 12: "...a sociedade contemporanea tem sido considerada - e nao sem razao - como mm 
sociedade de consumo, ou seja, como aquela profundamente marcada por uma tendeneia compdsiva a aquisicio 
de bens, na qua! todos os tugares e todos os momentos s io considerados propicios aos atos de consumir. Estes 
muitas vezes se acoplam de formas ate pouco tempo inimaginaveis, gracas ao incessante desenvohnnento das 
tecnicas de marketing". 
" Arts. 5°, XXX11,24, V e VIII, 150, §5°, 170, V, 175, paragrafo unico, II, 221, IV, dentre ouiros 



19 
Assim, o Codigo de Defesa do Consumidor, "representa o mais novo e mais 

amplo grupo de normas cogentes, editado com o fim de discipiinar as relacdes cootratuais 
entre fomecedor e consumidor, segundo os postulados da nova teoria contratuar", quais 
sejam: limitacao da liberdade contratual, relativizacSo da forca obrigatoria dos contratos, 
protecao da confianca, dentre outros. 

1.2.1 Limitacao da liberdade contratual 

Com a proliferaclo dos contratos de massa, a liberdade contratual, reflex© mais 
importante do dogma da autonomia da vontade, tomou-se uma ftcclo, perrnanecendo apenas a 
liberdade de realizar ou nSo o contrato. A liberdade de determinar o conteudo contratual, 
entretanto, sofreu grandes limitacSes atraves das novas tecnicas de contratacab e do 
intervencionismo legal. Ate mesmo a liberdade de escolha do parceiro contratual por vezes 
viu-se tolhida, face a concentracio de empresas e aos monopolies privados e estatais. 

A limitacab da liberdade contratual acaba por refletir na teoria do Direito que, 
inves de combate-la, aceita-a e passa a se preocupar em assegurar a legitimidade dos limites 
ora impostos e a observancia dos novos principios contratuais. Nas palavras de Claudia Lima 
Marques15: 

"O declinio da liberdade contratual e, portanto, um fata na modema sociedade de 
consumo. O direito embutido aa nova concepcao de contrato ao raves de cotttbater 
este declinio, tentando, por exemplo, assegurar a ptaia liberdade defewljb pelos 
elassicos, aceita estes novos limites impostos. Passa, porein, a verificar a) se os 
limites provem do poder estadual, se foram kgitimamente impostos, r e ^ M a d o os 
direitos constitucionais e tendo amparo em alguma lei, b) se prosem dos 
particulares, se estas limitaodes, como por exemplo a imposicab do conoeudo do 
contrato, foram abusivas ou se respettarem (sic) os novos pc^tulados socMs da boa-
fe, da seguranca, do equilibrio e da equidade contratual" 

M MARQUES, op. cit., p. 118. 
15 op cit, p. 120. 
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A lei passa a ter papel preponderante em relacao a vontade. Por vezes, insere nos 

contratos obrigacoes outras que nio aquelas pactuadas pelas partes, visando a realizacao das 
expectativas legitimas de ambos os contraentes. Em outras, impoe novos riscos profissionais 
aos fornecedores, os quais nao podem ser transferidos aos consumidores por nenhuma 
manifestacao valida de vontade, protegendo, assim, a parte economicamente mais fragil. 

1.2.2 Relativizacao da forca obrigatoria dos contratos 

O principio da forca obrigatoria dos contratos tern seu fundamento na vontade das 
partes e na liberdade contratual. Uma vez firmes e ajustadas, as partes ficavam ligadas por um 
vinculo, ao qual se submetiam {pacta sunt servanda).Essa forca obrigatoria era reconbecida e 
tutelada pelo Direito. 

Entretanto, face a limitacab da liberdade contratual e a suprernacia da lei sobre a 
vontade das partes, o principio da forca obrigat6ria dos contratos relativizou-se. Assim, esmo 
apos firmado, o contrato sofre o controle de seu conteudo em favor dos interesses socials. 

As fases anteriores e posteriores ao contrato ganham em relevancia. A lei passa a 
disciplinar cuidadosamente a fase pre-contratual, reforcando seus requisitos, como por 
exemplo atraves da imposicab ao fomecedor de deveres de informacao. Contudo, t na fase 
p6s-contratual que se pode observar grandes alteracoes: o principio classico de que o contrato 
nab pode ser modificado, senao atraves de nova manifestacao de vontade das mesmas partes 
contraentes, sofre limitacSes. 

Ao Judiciario agora e permitido exercer o controle do conteudo dos contratos, 
como por exemplo, suprimindo as clausulas abusivas e as substituindo pela norma legal 
supletiva (art. 51, do CDC). Ademais, a vontade das partes deixa de ser sua unica fonte de 



21 
interpretacao do instrumento contratual, cedendo lugar aos interesses sociais nele envoi vidos. 

1.2.3 Protecao da confianca 

O Codigo de Defesa do Consumidor protege tambem a confianca, ou seja, a boa-
fe do contraente que confiou na postura, nas obrigacoes assumidas e no vinculo criado atraves 
da declaraclo de vontade do parceiro contratual. 

Discorrendo sobre o principio da protecao da confianca, Claudia Lima Marques16 

assim esclarece: 

"O CDC institaiu no Brasil o principio da protecao da confianca do consumidor. 
Este principio abrange dois aspectos: 1) a protecao da confianca no vinculo 
contratual, que data origem as normas cogeoies do CDC, que procuram a<&*egurar o 
eqvilibrio do contrato de consume, isto e, o equilibrio das obrigacoes e deveres de 
cada parte, atraves da proibicab do uso de clausulas abusivas e de uma interpretacao 
sempre pro-consumidor; 2) a protecao da confianca na prestac&o contratual, que 
dara origem as normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao commmdor a 
adequacao do produto ou servico adquirido, assim como evitar riscos e prejuizos 
oriundos destes produtos e servicos". 

Nota-se, portanto, que ha uma mudanca do momento de protecao do Direito. 
Passa-se a tutelar, alem do momento de criacao do contrato, o momento de sua execucao As 
normas protetivas vao se concentrar nos efeitos do contrato, procurando haimonizar os 
inumeros interesses e valores ali envolvidos. 

O principio da protec3o da confianca e, na verdade, uma forma de proteger a 
vontade dos consumidores contra as pressoes da sociedade de consumo, libertando-a dos 
desejos impostos pela publicidade e por outros metodos agressivos de venda 

O Direito volta-se, assim, para a confianca. "O mercado deve ser um lugar seguro, 
onde possa haver harmonia e leaidade nas relacdes entre consumidores e forrtecedores e onde 

16 op. cit, p. 127. 
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1.3 Os contratos de adesao enquanto contratos de consumo 

Contratos de consumo sao todos aqueJes que tern em um dos polos tun 
consumidor, e no outro um Professional, fomecedor de bens ou servieos. Nas palavras de 
Fabio Ulhoa Coelho18, 

"por contrato de consumo entende-se aquele era que uma das partes se eapadra no 
conceito de consumidor (CDC, art. 2°) e a outra no de fomecedor (CDC, art. 3°). Em 
razao da natureza relational desses conceitos, ...a caracterizacao de apeaas uma das 
partes como consumidor ou fomecedor, sem a correspondence t* inverse 
caracterizacao da outra parte, importa na configuracao de contrato estranb© a relacao 
de consumo, isto e, contrato de natureza civil, comercial, trabalhista, adnanstrativa, 
etc., e, portanto, nao submetido em principio as regras do Codigo de Defesa do 
Consumidor" 

Tomando-se por base as definicoes acima pode-se concluir que ha contratos de 
ades3o que sab igualmente contratos de consumo, e outros que nab. Da mesma forma que nem 
todos os contratos de consumo se formalizam atraves de contratos de adesab. 

Assim, os contratos de adesao que interessam ao presente estudo sao aqueles 
submetidos as regras projetivas do Codigo de Defesa do Consumidor, quais sejam os de 
consumo. Tratar-se-a neste topico, pois, apenas dos contratos de adesab enquanto contratos de 
consumo. 

De adesab19 sab todos aqueles contratos em que as clausulas sao estabelecidas 

17 MARQUES, op. cit, p 133. 
18 COELHO, Fabio Ulhoa () empresdrio c os direitos do consumidor Sao Paulo Saraiva, 1994 p. 126. 
19 Ha autores que disringuem contratos de adesab, de contratos por adesab. Dentre eles cite-se Orlando Gomes, 
para quem contrato de adesao sao aqueles cuja estipulacao e feita pelo poder publico, nao podendo suas 
clausulas preestabelecidas ser recusadas, como por exemplo, os contratos de fornecimento de agua, luz; etc.; ao 
passo que por contratos por adesab entende ser aqueles celebrados com base em clausulas preess^elecidas 
unilateralmente pelos particulares, n io tendo como caractmstica a irraasabtfidade (GOMES, Orlando, (jmimfo 
de adesao - condicdes gerais dos contratos Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 1972. p. 120) Entretanto, 
celeuma enconrra-se superada, mteressando ames aos estudiosos de semantica do que aos de Direito. O que 
importa, efetivamente, e a adesao. O CDC, inclusive, adota a ecpressao contratos de adesio, motivo pejo qual 
sera o tenno aqui empregado. 
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unilateralmente por uma das partes, de modo que ao outro contraentes apenas cabe aceita-Jas 
ou as rechacar, nao participando da formacao do conteudo contratual 

Para Orlando Gomes, contrato de adesao e "o negocio juridico no qua! a 
participacab de um dos sujeitos sucede pela aceitacao em bloco de uma serie de clausulas 
formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir 
conteudo normativo e obrigacional de futures relacSes concretas"20. 

Carlos Ferreira de Almeida, por sua vez, entende que "contratos de adesao, 
contratos-tipo ou contratos pre-redigidos sao designacoes atribuidas aos actos (sic) juridicos 
cujas clausulas (na totalidade ou nos seus elementos mais importantes) sao impostas por uma 
das partes a outra, conforme modelo genericamente aplicavel"2'. 

O contrato de adesao exclui, assim, todo o processo de negociacab entre as partes, 
posto que o conteudo contratual e preestabelecido por apenas um dos contraentes. Logo, e 
intrinseco ao contrato de adesao a existencia de um poder econdmico desigual, que atua em 
favor daquele que estipula as clausulas, favorecendo o abuso. 

Destarte, 

"O contrato de adesab e oferecido ao publico em um modelo unifbrme, gerataeiile 
impresso, faltando apenas preeneher os dados referentes a Mentifeacio do 
consumidor-contratante, do objeto e do preco. Assim, aqueles que, como 
consumidores, desejarem contratar com a empress para adqutrirem bens ou servieos 
ja receberao pronta e regulamentada a relacab contratual, nio podendo efeivamente 
discutir, nem negociar smguiarmente os termos e condicdes mats irnportantes do 
contrato. 
Desta maneira, limita-se o consumidor a acettar em bloco (muites vezes seat sequsr 
ler completamente) as clausulas, que foram unilateralmente e untrbrmeinente pre-
daborada pela empresa, assumindo, assim, um papel de simples aderente a vontade 
manifestada pela empresa no instrumento contratual massificado O demento 
essencial do contrato de adesao, portanto, e a ausencia de uma Mts preHoegocial, a 
falta de um debate previo das clausulas contratuais e sinv, a sua pTed%posicao 
unilateral, restando ao outro parcdro modifica-lo de maneira rdevante. O 
consentimento do consumidor manifesta-se por simples adesao ao conteudo 
preestabelecido pelo fomecedor de bens ou servieos'"22. 

20 op. cit., p. 3. 
21 ALMEIDA apud MANDELBAUM, op. cit, p. 146. 
22 MARQUES, op. cit, p. 54. 
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O Codigo de Defesa do Consumidor, por sua vez, em seu artigo 54, define 

contrato de adesao como sendo "aquele cujas clausulas tenham sido aprovadas pela 
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fomecedor de produtos ou 
servieos, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteudo". 

Assim, os contratos de adesao, como qualquer modalidade contratual, possuem 
uma serie de vantagens e desvantagens. As primeiras, sobretudo para a parte que predispoe o 
conteudo do contrato, justificam sua larga uulizacab, uma vez que todo o sistema socio
economic© entraria em colapso se fosse exigido ampla discussab sobre cada disposicao 
contratual em todos os ambitos negociais. 

As desvantagens, em sua maioria, referem-se ao consumidor, que se ve compelido 
a se submeter as condicoes predeterminadas pelo fomecedor. Assim, faz-se mister a 
existencia de normas que coibam o abuso no estabelecimento do conteudo contratual. Ao 
aderente deve ser garantido o previo conhecimento do teor do contrato, atraves da correta 
informacab e publicidade, bem com a proibicao de se impor clausulas abusivas, sob perta 
destas serem tidas como nao escritas. 

1.3.1 Formacao do contrato de adesao 

Como ja exposto, nesta modalidade contratual ha uma grande disparidade entre os 
contraentes, uma vez que o conteudo do contrato e estipulado por apenas uma das partes, 
cabendo a outra somente aderir a essa vontade dominante. 

Visando equilibrar a relacao entre fomecedor e aderente, o CDC regula, dentre 
outros aspectos, a formacio do contrato de adesab, impondo novos deveres para o elaborador 
do texto contratual e assegurando novos direitos ao consumidor, parte economicarnente mais 



25 
fraca. 

A valorizacao do momento da formacao do contrato de consumo, em especial, do 
contrato de adesao, e um reflexo da tendencia atual de examinar a qualidade da vontade 
manifestada pelo contraente hipossuficiente, e nab apenas sua simples manifestacao. 
"Somente a vontade racional, a vontade realmente livre (autonoma) e informada legitima, isto 
e, tern o poder de ditar a formacao e, por consequencia, os efeitos dos contratos entre 
consumidor e fomecedor"23. 

Assim, o CDC introduz no ordenamento juridico brasileiro dois principios 
relacionados ao momento da formacab dos contratos de consumo: o principio da boa-fe 
objetiva e o principio da transparencia. 

A boa-fe nas relacdes entre consumidor e fomecedor e elemento indispensavel 
para que haja harmonia nas relacdes de consumo. De fato, o artigo 4°, III, do CDC, estabelece 
que deve haver um esforco estatal no sentido de harmonizar e compatibilizar a protecab do 
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econdmico, buscando na valorizacao da 
boa-fe o meio de atingir tal finalidade. 

Instituido pelo artigo 4°, caput, do CDC, o principio da transparencia consiste no 
dever, por parte do fomecedor, de informar o consumidor de forma clara, seria e correta sobre 
os termos da futura relacab contratual. Significa lealdade e respeito nas relacdes entre 
fomecedor e consumidor. 

Esse dever de informar o consumidor ocorre em dois momentos: quando da oferta 
ou no prdprio texto do contrato. Por oferta, entenda-se toda e qualquer publicidade 
relacionada as qualidades do produto ou servico e as condicdes do contrato. 

No contrato de adesib, entretanto, o dever de informar no proprio instrumento e 
mais contundente24, uma vez que o contrato deve ser redigido de forma especialmente 

23 MARQUES, op. cit., p. 285. 
24 Vide arts. 46 e 54, §§ 3° e 4, do CDC. 



26 

clara, devendo o fomecedor oportunizar ao consumidor o efetivo conhecimento do conteudo 
das obrigacoes que assume, sob pena do contrato nao obrigar o consumidor, mesmo se 
devidamente formalizado. 
O dever do fomecedor de informar adequadamente o consumidor antes de com ele celebrar o 
contrato, especialmente quando utilizado o metodo por adesao, sera comentado com maior 
especificidade no item 3.3.1. 

1.3.2 Execucao do contrato de adesao 

A protecao dos interesses e expectativas dos consumidores e a preocupacao 
central do CDC, como forma de garantir o equilfbrio entre as partes da relacab de consumo, a 
equidade de distribuicao de direitos e deveres contratuais. 

Para tanto, acompanha todo o transcorrer das prestacdes contratuais, desde a 
formacao do vinculo contratual ate sua execueSo, garantindo o cumprimento de todos os 
deveres, sejam eles principais ou acessorios. 

Assim, faz-se necessario uma protecao efetiva ao consumidor-aderente tambem 
quando da execucab do contrato. Nesse intuito e que o CDC determina, atraves de seu artigo 
47, que as clausulas devem sempre ser interpretadas a favor do consumidor. 

A interpretacab em beneficio do consumidor, em detrimento da empresa que 
estabelece unilateralmente as clausulas do contrato, nada mais e que um reflexo do principio 
basico do equilibrio contratual. Ora, a parte que redige o contrato de adesab pode faze-lo de 
modo a dificultar a compreensSo ou confundir o aderente. Assim, qualquer obscuridade, 
diivida ou ambiguidade constantes de tais contratos devem ser sanadas de modo a beneficiar 
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aquele que nao participou da idealizacao das clausulas, apenas aceirando seu conteudo. E a 
interpretatio contra stipulatorem. 

Havendo, entretanto, discrepancia entre clausulas especiais e clausulas gerais, ou 
entre clausulas manuscritas escrita a maquina e clausulas impressas, deve-se mterpretar dando 
preferencia as primeiras, pois se presume terem sido acordadas individualmente, sobre um 
ponto especifico da relacao contratual. Ressalte-se, por oportuno, que a inclusab de clausula 
negociada nao descaracteriza o contrato de adesao (art. 54, § 1°, do CDC). 

Tambem reflexo do principio do equilibrio contratual sao as normas imperativas 
do CDC que proibem a insercao nos contratos em geral, em especial nos contratos de adesab, 
de quaisquer clausulas abusivas, estas definidas como sendo as que proporciortam vantagens 
unilaterais ou exageradas para o fomecedor de bens e servieos. ou que sejam incompativeis 
com a boa-fe e a equidade (art. 51, IV, do CDC). 

Desta forma, para serem consideradas abusivas, as clausulas devem coaler em 
suas estipulacdes "vantagens econdmicas, ou facilidades originadas pelo abuso do 
predisponente, tomando a negociacao ainda mais onerosa ao consumidor, assim, podemos 
dizer que as clausulas abusivas implicam em vantagem pecuniaria, oriunda de uma 
inferioridade juridica do aderente"25. 

Para Fernando Noronha26, as clausulas abusivas 

"...podem ser coneettuadas como sendo aquehs em que u n a das pastes se aproveita 
da sua posicao de superioridade para impor em seu beneficio vantagens excessivas, 
que destroem a relacao de equivalencia objetiva pressuposta pejo principio dajustica 
contratual (clausulas- abusivas em sentido estrito ou proprkanenn ditas), 
escondendo-se muitas vezes atras de estipuiacdes que defraudam os deveres de 
lealdade e colaboracao pressupostos pela boa-fe (clausulas surpresa). O resultado 
final sera sempre uma situacao de grave desequiKbrio entre os direitos e as 
obrigacoes de uma e outra parte". 

Assim, ao proibir determinadas clausulas, tidas como abusivas, fez-se necessario 

25 MANDELBAUM, op. cit, p. 208. 
26 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e sem principiosJundamentais (autonomia privada, boa-fe, 
justica contratual). Sao Paulo: Saraiva, 1994. p. 248. 
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estabelecer, tambem, uma forma de controle posterior, judicial, Neste passo, o controle 
judicial do conteudo do contrato de adesab surge como uma forma concreta de assegurar-se 
ao consumidor, coercitivamente, o respeito as normas cogentes que garantem sua protecao 
diante das abusividades contra si praticadas. 

Na visao de Orlando Gomes, trata-se de um controle indireto, que conceitua como 
sendo aquele realizado mediante a intervencab judicial, especialmente atraves da aplicacab 
das regras de interpretacab, fundamentando o institute no principio geral da boa-fe do 
contratos, sendo utilizado em tres direcSes diversas. 

"...a) como instrument© de integracao do contrato e fundamento de obrigacoes 
subsidiarias; b) como instrumento de delimitacao das condicdes de exereido do 
direito; c) como instrumento para a modificacio do conteudo do contrato, no sentido 
da elminacio das clausulas iniquas e da formacao judicial de justo e eqiiitativo 
regulamento de interesses"27. 

O controle judicial permite, assim, que o Poder Judiciario declare a nulidade 
absoluta das clausulas que nab se adequem no sistema de normas cogentes do Codigo de 
Defesa do Consumidor, seja a pedido do aderente, de suas entidades de protecao, do 
Ministerio Publico, seja, incidentalmente, ex officio, assegurando, assim, a efetiva equidade 
contratual. 

27 GOMES, op. cit, p. 114. 
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2.1 O credito bancario em geral 

A importancia do credito para a economia capitalista e visceral, uma vez que a 
expansao do comercio e da industria dependem, fundamentalmente, da continua 
modernizacab dos investimentos, tendo em vista extrair a maxima produtividade possivel. Por 
outra via, a massificacab do consumo cria necessidades nunca antes experimentadas. 

Ocorre que, na maior parte das vez, as pessoas fisicas e juridicas nab tern meios 
proprios para atender, ou as constantes demandas de aperfeicoamento e expansao no ramo em 
que exercem sua atividade profissional, ou suas necessidades e desejos particulares de 
consumo. E nesse momento que aparece a figura da instituicab financeira como eiemento 
indispensavel a eonsecucab de tais objetivos, atraves do credito que disponibiliza. 

Assim, nos ultimos tempos ocorreu uma natural intensificacab e expansao da 
atividade das instituicbes financeiras, o que se justifica pejo fato de o desenvolvimento de 
arividades produtivas e de consumo dependerem, em sua maioria, de credito para se 
concretizarem. Essa atividade, desenvolvida pelos bancos2*, de promover o credito constitui 
uma das denominadas operacoes bancarias. 

2.1.1 Operacoes bancarias 

Para realizar sua funcab crediticia, os bancos desempenham uma serie de 

28 No presente trabalho, os termos "banco" e "instituicab financeira" sao tratados como sinonimos. 
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atividades negociais em relacao a seus clientes, as quais recebem o nome tecnico de operacoes 
bancarias. 

Nas palavras de Orlando Gomes, "os negdcios realizados pelos bancos, no 
exercicio de sua atividade mercantil, chamam-se operacoes bancarias, se a funcao e" 
crediticia29. 

Fran Martins, por sua vez. entende que "para cumprir as suas finalidades 
econdmicas, os bancos realizam operacoes varias que se diversificam com as especialidades 
de cada empresa"30. Em identico sentido e o entendimento de Sergio Carlos Covello: "no 
ambito bancario, entende-se por operacao a serie de atos realizados pelo Banco para a 
consecucab de sua finalidade econdmica"31. 

As operacoes bancarias podem ser abordadas, portanto, sob dois aspectos: o 
economico e o juridico. O primeiro diz respeito aos servieos de credito prestados pelo banco 
ao cliente, com proveito para ambos. O segundo, por seu tumo, refere-se ao fato da relacao 
instituicab financeira-cliente estar inserida no campo contratual, uma vez que a operacao 
crediticia so se aperfeicoa atraves do acordo de vontades dos interessados. 

Assim, embora as expressSes contrato bancario e operacao banca ria sejam 
usadas, muitas vezes, como sinonimas, ha diferencas entre elas, ainda que apenas de 
perspectiva. 

Ocorre, entretanto, que das duas expressoes, a economica (operacao) e a juridica 
(contrato), "a primeira e mais usual, dado nio so o seu carater dinamico, como tambem o fato 
de os contratos bancarios serem por adesao"32, isto e padronizados, praticamente destituido 
de discussio acerca das clausulas contratuais, vez que destinados a um grande nurnero de 
pessoas. 

29 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 198L p. 382. 
30 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigacoes Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p 526 
31 COVELLO, Sergio Carlos. Contratos Bancarios. S io Paulo: Saraiva, 1981. p. 25. 
32 ABRAO, Nelson. Direito Bancario. 5. ed rev., s teal e ampl Sao Paulo: Saraiva, 1999. p. 39. 
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Conforme licao de Sergio Carlos Covello33, as operacoes bancarias revestem-se de 

caracteristicas especiais que as distinguem de outras atividades, tais como a pecuniariedade, a 
homogeneidade, a complexidade, a profissionalidade e a comercialidade. 

A pecuniariedade caracteriza-se pelo fato das operacoes bancarias sempre 
envolverem dinheiro, visto que tern por objeto o credito. Tais operacoes realizam-se, por 
outro lado, em grande escala, massivamente, de maneira homogenea. E dessa massrvidade 
que surge o lucro na intermediacao do credito, posto que nao se concebe a pratica de uma 
operacao isolada. 

A complexidade e outra nota das operacoes bancarias, porque a dinamica das 
relacdes econdmicas entre o banco e seus clientes exige constante aperfeicoamento e 
sofisticacao, dando origem, inclusive, a diferentes figuras juridicas. 

Desponta, outrossim, a profissionalidade como traco marcante das operacdes 
bancarias, uma vez que estas s3o realizadas com constancia e uniformidade, sendo arazabde 
ser dos bancos. Estes exercem a intermediacao do credito nao de maneira esporadtca, mas 
como profissao. 

Quanto a comercialidade, tem-se que as atividades inerentes a funcao bancaria sab 
consideradas atos de comercio34, vez que envolvem a intermediacao (captacSo e aplicacSo de 
capital no mercado), a habitualidade (atraves do desempenho reiterado, constante e uniforme 
da atividade crediticia) e o lucro, elementos tipificadores da atividade mercantil. 

No que tange a classificacao das operacdes bancarias, estas se dividem, em 
conformidade com o credito, em fundamentals e acessorias. 

As primeiras, tambem chamadas tipicas, sio aquelas que implicam em 
intermediacao do credito, isto e, recolhimento de recursos de uns para concede-lo a outros, o 
que, afinal, e a atividade precipua dos bancos. Dividem-se em passivas e ativas. Passivas sab 

M op. cit, p. 27-28. 
34 Arts. 119e 120doCCo. 
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as operacoes que rem por objeto a procure e a provisao de fundos, revertendo em obrigacoes 
para o banco, que se toma devedor perante o cliente. Sao exemptos de operacoes passivas o 
deposito, as contas correntes e os redescontos. Ativas sao as operacoes que visam o emprego 
dos fundos arrecadados, sendo o banco credor do cliente. As principals operacoes ativas sab 
os emprestimos em geral, os financiamentos, as aberturas de credito, os descontos etc. 

As operacoes acessbrias, por sua vez, sao aquelas que nao implicam nem a 
concessao do credito, nem seu recebimento, motivo pelo qual tambem se denominam de 
neutras. Apresentam-se como prestacao de servieos secundarios, funcionando como um plus 
para atrair clientela. Dentre elas destacam-se a custbdia de valores, as caixas de seguranca e a 
cobranca de titulos. 

Assim, a relacao entre bancos e clientes comporta direitos e obrigacoes 
reciprocos, desenvolvendo-se atraves de operacdes bancarias. Estas concretizam-se atraves de 
contratos bancarios, os quais regulam o acordo de vontades que tern por objeto a 
intermediacao do credito. 

2.1.2 O contrato bancario de credito 

O contrato bancario, em essentia, visa o credito, que constitui o seu objeto e a 
razao de sua existencia, vinculando os sujeitos que dele participant. 

Sua conceituacao, segundo Covello55, importa na conjugacao de dois elementos: 
um subjetivo, relacionado a participacio do banco como uma das partes contraentes, e um 
objetivo, traduzido na intermediacao do credito. Assim, para este doutrinador, o contrato 
bancario tern que, necessariamente, ser realizado por um banco e ter como objeto um ato de 

35 op. cit, p. 37. 
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intermediacao do credito, o que resulta na conclusao de que nem todo contrato realizado pejos 
banco e bancario, como tambem nem todo ato de intermediacao crediticia se concretiza 
atraves de deste ripe de contrato, 

Por esse motivo e que define como contrato bancario o "acordo entre Banco e 
cliente para criar, regular ou extinguir uma relacao que tenha por objeto a intermediacao do 
credito". 

A caracteristica basica dos contratos de credito bancario e, pois, uma obrtgacao de 
dar: quando se realiza uma operacao ativa, o banco obriga-se a uma prestacao, que consiste 
em conceder o credito; sendo passiva a operacao, o cliente e que da o credito. 
O credito36, como conteudo tipico dos contratos bancarios que concretizam operacdes ativas e 
passivas, e definido por Arnaldo Rizzardo" como sendo: 

" ...toda operacao monetaria pela qual se reaKza uma prestacao presente contra a 
promessa de una prestacao fiitura Marca o credito, por consegninte, a esistencia de 
um intervalo de tempo entre uma prestacao e uma contrapresta#o correspondent©. JE 
indispensavel a confianca de parte do que fornece o credito na sofoencia do 
devedor". 

Assim, a concessao do credito envolve multiplas formas de contratos bancarios, 
como os financiamentos, emprestimos, depositos, e outros, que em ultima analise resumem-se 
no mutuo, como e o caso do credito rural, o qual sera abordado com maior especificidade. 

2.1.2.1 Natureza juridica dos contratos de credito bancario 

Os contratos de credito bancario tem por caracteristica marcante o faro de serem 
realizados em massa, una vez que os bancos, no desenvolvimento de sua atividade, contratam 

36 A palavra credito e originaria do latim credere, que signiiica confianca. 
37 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de Credito Bancario. 4. ed. rev. atual. e ampl. Sab Paulo. Revista dos 
Tribunais, 1999. 
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com grande numero de pessoas uma serie infinite de operacoes identicas, de onde resulta seu 
lucro. Por exigencia pratica, tal contratacao passou a ser, ao longo dos tempos, efetuada por 
meio de formularios impressos com clausulas gerais e de maneira uni forme para todos os 
contratos de igual natureza. O conteudo obrigacional passou a ser previamente fixado pelos 
bancos, inadmitindo contrapropostas. 

Assim, toma-se indubitavel que os contratos de credito bancario reiletem a 
natureza juridica de contratos de adesao, onde o aderente so tern a opcSo de aceitar em bloco 
as condicdes impostas pelo predisponente ou as recusar em sua totalidade, deixando de 
celebrar o contrato. 

Com realismo observa Luiz Zenun Junqueira38. 

"O contrato bancario contem mesmo inumeras clausulas refligtdas previa e 
antecipadamente, com nenhuma percepcao e entendimento delas por parte do 
aderente. Efetivamente - e do conhecimento geral das pessoas de qualidade media -
que os 'contratos bancarios' nio representam natureza siianagmatica, poKjaanto nSo 
ha valida manifestacao ou livre consentimento por parte do aderente, com relacao ao 
suposto conteudo juridico, pretensamente convencionado com o credor*5. 

Em geral, o interessado em contratar com o banco uma operacao crediticia sequer 
le as clausulas impressas, seja por falta de tempo, seja por confianca na instituicab ou 
urgencia em ter o dinheiro a disposicab. Se as le, muitas vezes nao compreende seu 
significado juridico. O fato e que, ainda que se de ao trabalho de proceder uma analtse mais 
acurada, nao obtera resultado pratico, uma vez que se vera impossibilitado de alterar 
quaisquer das disposicoes contratuais que discordar. 

E Carlos Alberto da Mota Pinto quern assinala com propriedade: 

utente (sic) do servico ou o consumidor do bem fornecido mediairte oomtrato de 
adesao encontra-se, ainda, por outra razab, na situacao de parte mais fraca, 
relativamente ao seu contraente. E que, normalmente, nao se apercebe das clausulas 
que Ihe sao desfavoraveis, por estas estarein disseminadas no extenso e compacto 
oontraido do contrato, por estarem impressas em caracteres immiscalos, por nao ter 
tempo para as ler, ou por confiar, pura e simplesmente, no conteudo equaativo do 
texto escrito A inferioridade do aderente resulto, ainda, iguaknente da 

38 JIMQUEHUî «/RIZZARDO, op. cit., p. 20. 
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predeterminacab das clausulas perteflcer a outra parte, o que Jibe permite 
cwcunscrever os limites das suas vinculacdes e prefer todas as eveatoaldades e 
vicissitudes 0a execucao do contrato... 
Necessidade, falta de conhecimento, indiferenca, ingenuidade, tudo concorre para 
tornar mais fraca a posicab do cliente Em fure dele, a empresa, antora do padrio de 
todos os seus contratos, tern a superioridade resultante destas deaoeacias, da 
posicao do cliente, bem como as vantagens da sua qualidade de erne organizado e, 
em muitos casos, poderoso, em contraste com a dispersab, debilidade social e 
economica dos consumidores"39. 

Tem-se, portanto, que os contratos bancarios de credito revelam a natureza juridica 
de contratos de adesao, onde o cliente adere ao esquema predisposto pelo banco, sem opcao 
de recusa util, visto que adotado por todos os bancos de forma padronizada, em uma atividade 
mercantil sob monopolio ou oligopolio. 

2.2 Credito Rural 

2.2.1 Conceito e finalidade 

Face ao interesse publico que se depreende da atividade primaria, historicamente 
tem-se adotado uma serie de incentivos aos produtores rurais de modo que estes disponham 
de meios satisfatorios que os possibilitem cumprir sua func3o social, que e alimentar a 
populacao a precos adequados ao seu poder aquisitivo. 

No Brasil, a exemplo da maioria dos paises do mundo, os pressupostos legais de 
incentivo a atividade primaria podem ser resumidos nos seguintes: 

** • credit© oportuno (no tempo proprio as necessidades de ptentio), «• volume 
suficiente, a custos compativeis, se necessario subsidiados, 
. precos minimos de garantia que possibilitem ao produtor saprir m castas da 

39 MOTA PINTO, Carlos Alberto da WZZARDO, op cit, p 22-23. 
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atividade (inclusive financeiros) com certa margem de lucro; 
. salvaguardas em relacao i s importacoes e exportacoes de i m a manter vm 
equilibrio na concorrencia com os produtos produzidos em pa te s estraageiros 
normalmente tambem subsidiados peJos govemos respectrvos; e 
« segtiro agricoia com vistas a garantia de frustracdes de safhT* (grifos do autor). 

Segundo Arnaldo Rizzardo, a producao rural constitui "um dos setores de vital 
importancia para o Pais, pois atende a mais primaria das necessidades humanas, que e a 
alimentacao ou a subsistencia do corpo humano. Dai o tratamento especial de protecao que as 
leis asseguram aos produtores rwm/.v"41. 

De fato, a atividade rural e fortemente tutelada e regulamentada pelo Estado. Esse 
dirigismo estatal se da tanto no estabeiecimento de condicoes diferenciadas, dentro dos 
pressupostos acima, como na contratacao de emprestimos, ou ainda. na. garantia de venda da 
producao a precos compativeis com os seus custos. 

Deste a Let n° 4.504/64, conhecida sob a alcunha de Estatuto da Terra, foram 
estabelecidos principios protetores e estimuladores da atividade primaria; 

"Art. 2°-... 
§2°-E dever do Poder Publico: 
b - zelar para que a propriedade da terra desempenbe a sua funcao social, estimulando pianos para a 
sua racional utilizacao, promovendo a justa ramuneracao e o acesso do trabalhador aos beneficios do 
aumento da produtividade e ao bem estar coletivo". 
"Art. 73 - Dentro das diretrizes fixadas para a politica de desenvorvimento rural, com of imde prestar 
assistencia social, tecnica e fomentista, e de estimular a producao agropecuaria, de Jonua a que ela 
atenda nao so o consumo nacional, mas tambem a possibilidade de obtencio de excedentes 
exportaveis, serao mobilizados, dentre outros, os seguintes meios: 
I - assistencia tecnica; 
VI - assistencia financeira e crediticia; 
XII - garantia de precos minimos a producao agricoia 
§ 1° - Todos os meios enumerados neste artigo serao utilizados para dar plena capachacao ao 
agricultor e sua familia.. 

Com a mesma finalidade, no que tange as taxas de juros diferenciadas, ha tambem 
estipulacao expressa na Lei n° 4.595/64, que assim dispoe: 
40 ALFONSIN, Ricardo Barbosa, CARVA1JHO METTO, Roberto Barbosa, CORDENONS1, Adriana el al 
Credito rural - questdes pol&micas. Porto Alegre: Sintese, 1998. p.23. 
41 op. cit, p. 220. 
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"Art. 4" - Compete ao Conselbo Monetario National, seguodo diretrizes 
estabelecidas pelo Presidente da Republica: 
IX - Limitar, sempre que necessario as taxas de juros, desoontos, ODsassoes e 
qualquer outra forma de remuneracao de operacdes e servieos bancarios ou 
financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central do Brasil asseguraodo taxas 
favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover. 
* recuperacao e fertilizacao do solo, 
* reflorestamento; 
* combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais; 
* eletrificacio rural; 
* mecanizacio; 
* irrigacao; 
* investimentos indispensaveis as atividades agropecuarias.3* 

Desta forma, a atuacao do Estado se da desde a ponta da atividade rural, limitando 
a liberdade das partes ao contratar financiamentos destinados a obtencao de recursos para 
custeio e/ou investimentos, visando com isto a protecao do produtor frente a ganancia do 
Sistema Financeiro, especialmente na adocao de encargos compativeis com a rentabilidade e 
sazonalidade da atividade produtiva 

A Lei n° 4.829, editada em 05 de dezembro de 1965, a qual institucionalizou o 
credito rural, ja no seu artigo 1° deixa claro seus fins: 

"Art. 1 o - O credito rural, sistematizado nos termos desta lei, sera dislrlbuido e 
aplicado de acordo com a politica de desenvorvimento da pnxiucao rural do Pais e 
tendo em vista o bem-estar do povo". 

Dai se nota que o credito rural procura atender o produtor rural com recursos 
financeiros suficientes para promover o desenvolvimento de suas atividades, fortalecendo-o 
economicamente. 

A proposito, a mesma Lei n° 4.829/65 trata de conceituar o credito rural: 

"Art. 2° - Considera-se credito rural o suprimento de recursos inancriros por 
entidades publicas e estabelecitBentos de credito particulates a prodbtores naais oa a 
suas cooperativas para aplicacab exdusiva em atividades que se enquaiifeta aas 
objetivos indicados na legislacao em vigor". 

Trata-se, pois, de um credito de destinacSo, posto que os recursos concedidos aos 
produtores rurais ou a suas cooperativas deverao ser, obrigatoriamente, aplicados na atividade 



38 
que ensejou a concessao do financiamento. 

Os objetivos do credito rural sao tracados pela propria lei que o institucionalizou, 
a qual dispoe em seu art. 3° que: 

"Art. 30 - Sao objetivos especificos do credito rural: 
I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inefaswe para 
armazenamento, beneficiamento e industrializacab dos produtos agropecuarios, 
quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural; 
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da producao e a comerciafizacio de 
produtos agropecuarios; 
III - possibilitar o fortalecimento economico dos produtores rurais, notadamente 
pequenos e medios, 
IV - incentivar a introducao de metodos racionais de producao, visando ao aumento 
da produtividade e a melhoria do padrao de vida das populacoes rurais, e a «8d©quad*i 
defesa do solo". 

Em face de tais objetivos, varios outros mecanismos foram surgindo com o passar 
do tempo e de acordo com as necessidades verificadas. Entretanto, foi so em 1988 que os 
principios de protecao a atividade primaria foram erigidos a nivel constitucional, conforme se 
observa no art. 187 da Constituicao Federal: 

"Art. 187 - A politica agricoia sera planejada e executada na forma da lei, com a 
participacao efetiva do setor de producao, envorvendo produtores e tiafoalhadores 
rurais, bem como dos setores de comercializacao. de armazenagem e de transportes, 
levando em conta, especialmente. 
I - os instrumentos crediticios e fiscais; 
II - os precos compativeis com os custos de producao e a garantia de 
comercializacao; 

Finalmente, confirmando toda a legislacao anterior, foi editada a Lei n° 8.171/91, 
chamada de Lei Agricoia, a qual fixa preceitos de protecao a atividade rural e ao credito a ela 
concedido, possuindo conotacao de ordem publica e interesse social: 

"Art. 2° - A politica agricoia fundamenta-se nos seguintes pressupostos. 
IV - o adequado abastecimento alimentar e condicao basica para garantir a 
tranquilidade social, a ordem publica e o processo de desenvoh/imento econdmkxv 
social, 

Veriftca-se, portanto, que o credito rural apresenta finalidade social, uma vez que, 
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com a aplicacao de recursos nas atividades primarias, procura-se atingir maior quantidade e 
melhor qualidade dos produtos agropecuarios, promovendo o bem-estar da populacao Alem 
disso, tornando a terra produtiva, o rurieola faz com que a propriedade alcance sua funcao 
social. 

Por outro lado, o credito rural almeja uma finalidade privada, no sentido de que 
com tais recursos procura proporcionar o fortalecimento economic© dos produtores rurais. A 
atividade agricoia, alem de possuir custos elevados, esta sujeita as intemperies que muitas 
vezes comprometem os investimentos e o trabalho realizado pejo produtor. Assim, ha a 
necessidade de uma assistencia crediticia efetiva ao produtor rural, para que ele possa dar 
prosseguimento ao seu trabalho no campo. 

Trata-se, pois, de uma modalidade de credito especial, eis que se rege por leis 
proprias e visa mais o interesse do mutuario (financiado) do que o interesse do mutuante 
(financiador), que e o lucro. 

2.2.2 Sujeitos do credito rural 

Ao conceituar o credito rural, o prbprio art. 2° da Lei n° 4.829/65, bem com o art 
2° do Decreto n° 58.380/66, trazem em seu contexto os orgaos e pessoas integrantes dessa 
linha de financiamento. 

Assim, de acordo com o art. 2°, § 1°, do Dec. 58.380/66, sao sujeitos ativos do 
credito rural, ou seja, sujeitos que concedem o financiamento "as instituicoes financeiras, 
assim consideradas as pessoas juridicas publicas, privadas ou de economia mista que tenham 
como atividade principal ou acessoria a coleta, intermediacao ou aplicacao de recursos 
financeiros proprios ou de terceiros". 
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Os orgaos dessa maneira considerados sao aqueles que integram o sistema 

nacional de credito rural, como o Banco Central do Brasil, o Banco do Brasil, o Banco de 
Credito da Amazonia, o Banco Nordeste do Brasil e o Banco Nacional de Credito 
Cooperative, alem de outras instituicoes de credito vinculadas ao Ministerio da Agricultura, 
como caixas econdmicas, bancos de que as unidades da Federacab detenham a maioria das 
acdes, bancos privado, sociedades de credito, financiamento e investimento, e cooperativas 
autorizadas a operar em credito rural, de acordo com o art. 7° da Lei 4.829/65, bem como do 
art. 8° do Dec. 58.380/66. 

A Lei n° 8.171/91, por sua vez, dispds em seu art. 48 que o credito rural podera 
ser concedido por todos os agentes financeiros, indiscriminadamente. Tal dispositivo, 
entretanto, nao logrou exito, eis que o credito rural, visando o fortalecimento econdmico do 
produtor rurieola, tem encargos favoraveis a este, nao compensando para as instrtuicdes 
financeiras a concessio do referido credito, porque se veem sem possibilidade de obterem os 
mesmos beneficios oriundos das outras linhas de credito. 

Por outro lado, sao beneficiarios do credito rural os produtores rurais ou as suas 
cooperativas (art. 2° da Lei 4.829/65). Assim, todo aquele que pratique atividades 
agropastoris e considerado produtor rural para os fins legais e, portanto, podera se beneficiar 
dos financiamentos destinados a atividade rural. As cooperativas, por sua vez, atuam como 
intermediarias, pois como nio dispdem de recursos prdprios para financiar seus associados, 
buscam esses recursos junto as instituicoes financeiras. Essa transacao e conhecida como 
repasse, operando-se primeiramente entre a instituicab financiadora e a cooperativa e, entao, 
desta para seus cooperados. 

Apesar da Lei 4.829/65 referir-se apenas aos produtores rurais ou suas 
cooperativas, o Decreto-lei n° 784/69, atraves de seu art. 3°, estendeu os beneficios previstos 
para o credito rural as pessoas fisicas ou juridicas que, apesar de nao se eriquadrarem no 
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conceito legal de produtores rurais, desenvolvam atividades de interesse para o setor 
agropecuario42. 

Ademais, o credito rural estende-se a outras atividades produtivas, como a captura 
e transformacao do pescado, consideradas agropecuarias pelo Decreto-lei n" 221, de 28 de 
fevereiro de 1967. 

2.2.3 Titulos de credito rural 

Sao titulos de credito rural: a) a cedula de credito rural, que pode ser pignoraticia, 
hipotecaria ou pignoraticia e hipotecaria; b) a nota de credito rural; c) a nota promissoria 
rural; d) a duplicata rural; e) a cedula de produto rural. 

Os instrumentos de credito rural sao regulados pelo decreto-lei n° 167, de 14 de 
fevereiro de 1967, com excecao da cedula de produto rural, instituida pela Lei 8.929/94, e 
possuem as mesmas caracteristicas inerentes aos titulos de credito em geral, ressarvadas 
algumas peculiaridades. 

Assim, pode-se citar como primeira caracteristica presente nos titulos de credito 
rural a cartularidade, ou seja, a incorporacio do direito no documento, sendo que aquele que 
estiver na posse legitima do titulo pode exigir o cumprimento da obrigacao nele contida. 
Sao titulos formais e literals, eis que possuem diversos requisites exigidos pela lei para sua 
validade e, assim, considera-se como habil a produzir efeitos juridicos apenas o que neles 
estiver escrito. 

Ademais, as obrigacoes contidas no titulo sao autdnomas, ou seja, independentes 

42 "Art 3° - Os beneficios previstos para o credito rural pela Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965, ficam 
extensivos as pessoas fisicas ou juridicas que, embora nao conceituadas como 'produtor rural', se dedicam a 
pesquisa e a producao de sementes e mudas melhoradas ou a prestacao em imoveis rurais, de servieos 
mecanizados de natureza agricoia, inclusive de protecao do solo". 
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umas das outras. No entanto, com relacao as cedulas de credito rural dispoe o a i t 11 do 
paragrafo umco do Dec-lei n° 167/67 que, na hipotese de inadimplemento, a instituicab 
financiadora podera considerar vencidos antecipadamente os demais financiamentos rurais 
concedidos ao mutuario e dos quais seja credora. Assim, verifica-se que a autonomia nao e 
absoluta, vez que havendo inadimplemento de uma obrigacao, as demais tambem poierao ser 
consideradas vencidas. 

Os titulos de credito rural tern circulacab reduzida, mas segura, pois se referem 
somente as atividades e produtos agropecuarios, produtores rurais, cooperativas e instituicdes 
financeiras. No caso das cedulas de credito rural, a instituicab financiadora transaciona com 
tais titulos pelo redesconto. Com relacao a nota promissoria rural e a duplicata rural, os 
portadores podem faze-las circular por meio de endosso. Pode ser descontada em uma 
instituicao bancaria, possibilitando ao produtor gozar do dinheiro relativo a venda do seu 
produto. 

Ao contrario dos titulos de credito em geral, sao titulos causais, ou seja, ha a 
necessidade de, na declaraelo cartular, fazer referenda a causa que ihe deu origem. 
Entretanto, posto em circulacao, o direito nele incorporado toma-se abstrato. 
Conseqiientemente, aplica-se o principio da inoponibilidade das excecdes, segundo o qual a 
partir da circulacab, o titulo separa-se de sua causa, nao podendo esta ser alegada para elidi-
lo. 

Sao titulos especificos, pois restringem-se as atividades rurais. Tendo em vista 
esta especificidade, as cedulas de credito rural, bem como a nota de credito rural desUnam-se 
aos financiamentos rurais; a nota promissoria rural e a duplicata rural dizem respeito a compra 
e venda de bens de natureza agropastoril, enquanto que a cedula de produto rural representa 
promessa de entrega de produto rural. 

Alem disso, o Dec-lei n.° 167/67, em seu art. 10, caracteriza as cedulas de credito 
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rural como titulos civis, estendendo-se esta caracteristica aos demais titulos de credito rural. 
Sendo titulos civis, sao regidos pelo Direito Civil, aplicando-se, no que for cabivel, as normas 
de Direito Cambiario. 

Sao, ainda, titulos liquidos, correspondendo a um determinado valor a ser pago ou 
determinado produto a ser entregue, e certos quanto a sua existencia, ensejando, pois, acao 
executiva. 

Com excecao da nota promissoria rural e da duplicata rural, os demais titulos de 
credito rural devem ser registrados no Cartorio de Registro de Imoveis para que tenham 
validade perante terceiros. 

2.2.3.1 Cedula de credito rural 

Cedulas de credito rural sao promessas de pagamento com garantia real 
cedularmente constituida, ou seja, no proprio titulo, dispensando documento a parte. 

Assim, na realizacto do financiamento rural, o beneficiario emite uma cedula de 
credito rural obrigando-se ao pagamento da divida, constituindo na mesma uma garantia real 
para que, no caso de inadimplemento, possa saldar o seu debito. 

Conforme a garantia constitui tem-se tres tipos de cedulas de credito rural, a 
saber: cedula rural pignoraticia, cedula rural hipotecaria e cedula rural pignoraticia e 
hipotecaria. 

A cedula rural pignoraticia caracteriza-se pelo fato de o credito ser incorporado no 
titulo com a garantia de penhor rural ou de penhor mercantil, sendo que os bens empenhados 
permanecem na posse do devedor ou do terceiro prestador da garantia. A cedula rural 
pignoraticia passa a ser, portanto, a exteriorizacao do penhor, que e constituido 
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concomitantemente ao titulo. 

A cedula rural hipotecaria e aquela que possui como garantia da divida um bem 
imovel, que pode ser rural ou urbano (art. 23 do Dec-lei n° 167/67). A hipoteca incorporam-
se todas as construcdes, maquinas, instalacdes e benfeitorias j a existentes na epoca de sua 
constituicao, bem como aquelas adquiridas com o credito ou com recursos proprios do 
devedor, nao podendo ser retiradas, alteradas ou destruidas sem o consentimento do credor 
(arts. 21 e22 domesmoDec-lei). 

A cedula rural pignoraticia e hipotecaria e assim denominada por constituir em 
garantia bens moveis e imoveis, dando ao credor pignoraticio e hipotecario maior seguranca 
quanto ao recebimento de seu credito. 

2.2.3.2 Nota de credito rural 

A nota de credito rural e um titulo de credito rural destinado a financiamentos 
rurais. Difere-se das cedulas de credito rural pelo fato de nio contar com qualquer garantia 
real, exigindo-se para sua constituicao apenas garantia pessoal, como o aval. 

Distingue-se, ainda, da nota promissoria rural e da duplicata rural, pois enquanto 
estas se referem a compra e venda a prazo de bens de natureza agropecuaria a nota de credito 
rural representa financiamento rural. 

2.2J.3 Nota promissoria rural 

Ao contrario das cedulas de credito rural e da nota de credito rural, a nota 
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promissoria rural represents um contrato de compra e venda a prazo de bens de natureza 
agricoia., extrativa ou pastoril. 

Consoante o art. 42, do Dec-lei 167/67, a emissao da nota promissoria rural pode 
ocorrer: nas vendas a prazo de bens de natureza agricoia extrativa ou pastoril, quando 
efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas; nos recebimentos, pelas 
cooperativas, de produtos da mesma natureza entregue pelos seus cooperados; e nas entregas 
de bens de producao ou de consumo, feitas pelas cooperativas aos seus associados. 

2.2.3.4 Duplicata rural 

Assim como a nota promissoria rural, a duplicata rural e um titulo de credito rural 
utilizado na venda a prazo de bens de natureza agropecuaria, efetuada diretamente por 
produtores rurais ou por suas cooperativas. 

Todavia, enquanto a nota promissoria rural e de emissao pura e simples do 
comprador no ato tipico da venda, a duplicata rural e emitida pejo vendedor (no caso, o 
produtor rural ou sua cooperativa). Assim, este figura como sacador, tendo por sacado ou 
aceitante o comprador dos bens agropastoris. 

2.2.3.5 Cedula de produto rural 

Cuida-se de uma cedula diferente de todas as outras, porque nao consubstancia 
obrigacao pecuniriaria. Conforme art. 1° da Lei 8.929/64, a cedula de produto rural constitui 
uma promessa de entrega de produto rural, que pode ou nao vir acompanhada de uma garantia 
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real secularmente constituida. Representa, pois, um compromisso de entregar uma mercadoria 
futura, que ainda nao existe, e que se formam da cultura a que se dedica o produtor rural. 

2.3 Aplicabilidade do Codigo de Defesa do Consumidor as operacoes de credito raral 

A existencia de normas especiais de protecao e de tutela a certas categories e a 
determinadas atividades, as quais atuam paralelamente ao regramento comum, gera um 
problema fundamental, o da qualificacao das relacdes juridicas para assentar se sobre elas 
incident normas especiais de protecao e, em caso positivo, quais serao essas normas. 

Por conseguinte, antes de se invocar as normas protetivas do Codigo de Defesa do 
Consumidor em favor dos mutuarios de credito rural, faz-se necessario qualificar a relacao 
juridica existente entre estes e as instituicoes concessoras do credito, deixando-se assente se 
tal relacao situa-se, efetivamente, no campo de incidencia das referidas normas. 

Antes de enfrentar essa questab, porem, cumpre afastar desde logo restricbes e 
preconceitos que possam macular o exame sereno e objetivo das Jimitacdes ao campo de 
incidencia do Codigo de Defesa do Consumidor. Conforme ressalta Pedro Paulo Cristofaro43: 

"Nem as normas que o integram devem ser encaradas como uma panacea nilagrosa 
a distribuir salvaguardas eficazes a todos os desfavorecidos, nem a sua nab 
incidencia sobre certas relacdes juridicas relegara. ao abandono aqucfes que 
participem no polo mais fraco dessas relacoes. O Codigo de Defesa do consumidor e 
um conjunto de normas que busca proteger eficazmente certas categorias de pessoas 
mas nao todas as pessoas que participem na ponta fina] do processo economico As 
categorias que nao se enquadram dentro do campo de incidencia do Codigo nab 
ficam ao Deus dara mas tern a protccab do sistema juridico medtante a aplicacao 
das normas que Ihes forem pertinentes. E, por serem pertinentes, certantente os 
protegerao melhor do que regras que nao Ihes digam respeito". 

Destarte, O campo de incidencia do CDC ha de ser delimitado em funcao das 
relacoes juridicas a que ele se aplique, ou seja as relacdes de consumo. Tais relacdes, a teor 
43 CRISTOFARO, Pedro Paulo. Limites do campo de incidencia da lei 8.078 de 1990 - o Codigo de Defesa do 
Consumidor e os investidores ou poupadores. Rcvista de Direito Mercantii, Industrial. Econdmico e Fmanceiro. 
Sao Paulo, n. 92. p. 86. out/dez. 1993. 
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dos dispositivos legais que adiante se vera tern como sujeitos, de um lado, os fomecedores e, 
de outro, os consumidores, e como objeto o fomecimento de produtos ou a prestacao de 
servieos. 

2.3.1 Os integrantes eonceituais da relacao de consumo em geral: consumidor, 
fomecedor e produto ou servico 

2.3.1.1 O consumidor 

O CDC contem nao apenas um, mas quatro conceitos de consumidor a) o 
conceito padrao ou standard (art. 2°, caput), segundo o qual consumidor e a pessoa fisica ou 
juridica que adquire produto ou servico como destinatario final; b) a coletividade de pessoas, 
ainda que indeterminaveis, que haja intervindo nas relacdes de consumo (art. 2°, paragrafo 
unico), a fim de possibilitar a propositura da class action prevista no art. 81, paragrafo unico, 
ill); c) as vitimas do acidente de consumo (art. 17), a fim de que possa valer-se dos 
mecanismos e instrumentos do CDC na defesa de seus direitos; d) aquele que estiver exposto 
as praticas comerciais (publicidade, oferta, clausulas gerais dos contratos, praticas comerciais 
abusivas, etc.) (art. 29). 

Num primeiro momento tem-se, pois, a conceituacao padrSo de consumidor 
contida no caput do art. 2° do CDC, o qual se compoe pela conjugacao de tres elementos: um 
subjetivo, um objetivo e um teleologico. Logo, temos um sujeito, que pode ser uma pessoa 
fisica ou juridica, e um objeto, que e o produto ou o servico. Quanto ao element© teleologico, 
este se caracteriza pela destinacao a ser conferida ao produto ou ao servico, que sera sempre 
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finalistica, opondo-se, desta forma, a comercializacao, revenda ou qualquer outra desnnacao 
intermediaria que possa ser conferida ao produto ou servico44. 

Assim, consumidor e todo aquele que no mercado de consumo adquire bens ou 
entao contrata a prestacao de servieos, como destinatario final, pressupondo-se que assim age 
com vistas ao atendimento de uma necessidade propria e nao para o desenvolvimento de uma 
outra atividade negocial. 

Proxima a tal conceituacao esta aquela definida por Otbon Sidou, para quern 
consumidor "e qualquer pessoa, natural ou juridica que contrata, para utilizacao, a aquisicao 
de mercadoria ou a prestacao de servico, independentemente do modo de manifestacao da 
vontade, isto e, sem forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir"45. 

O consumidor e, portanto, um dos participes das relacdes de consumo, posto que 
esta envolve, basicamente, de um lado, o adquirente de um produto ou servico, e, de outro, o 
fomecedor ou vendedor de um produto ou servico. 

Ha que se ressaltar que o consumidor e parte vulneravel nas relacdes contratuais 
no mercado, como afirma o CDC, art. 4°, I, razao pela qual a tutela de seus direitos, nos 
termos deste diploma legal, faz-se necessaria, de modo a contribuir para o equilibrio das 
relacdes de consumo. 

Por isso, o consumidor n io pode ser encarado apenas isoladamente, mas tambem 
do ponto de vista coletivo, especialmente quando se tern em vista sua sujeicab a campanhas 
publicitarias enganosas, clausulas abusivas, ou entao ao consumo de produtos e servieos 
perigosos ou nocivos a saude e a seguranca 

Nesse sentido e o paragrafo unico do Art. 2°, que abrange no conceito a 
universalidade, conjunto de consumidores de produtos e servieos, ou mesmo, de grupo classe 
ou categoria deles, tanto no sentido de prevenir, beneficiando abstratamente as referidas 
44 TOMASETTI JR., Alcides apudWSKY, Nelson Junior. Codigo Brasikira de Defesa do ConsumMor,. 5, ed. 
Sao Paulo: Forense Universitaria, 1991. p. 270/271. 
4 5 SIDOU, Othon. Protegdo ao Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 1977. p. 2. 
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universalidades e categorias de potentials consumidores, quanta no de possibilitar os devidos 
instrumentos juridico-processuais para que se possa obter ajusta reparacao de eventuais danos 
pelos responsaveis. 

Destarte, pela relevancia social que atinge a prevencao e a reparacao de eventuais 
danos advindos do fato do produto ou do servico (Secao II do Capitulo IV do CDC), alarga-se 
o ambito de abrangencia do Codigo do Consumidor para abarcar sua protecao tambem 
aquelas pessoas, fisicas ou juridicas, que mesmo sem serem participes da relacao de 
consumo, foram atingidas em sua saude ou seguranca em virtude do defeito do produto ou do 
servico. Eis a conceituacao de consumidor prevista no art. 17 do CDC. 

Por fim, tem-se o artigo 29 do Codigo de Defesa do Consumidor, o qual equipara 
ao conceito de consumidor, para fins do Capitulo relativo as Praticas Comerciais e a Protecao 
Contratual, "todas as pessoas determinaveis ou nao, expostas as praticas nele previstas^ 

Tambem considera-se consumidor, portanto, qualquer pessoa exposta as praticas 
comerciais que dizem respeito a oferta, publicidade, praticas abusivas, cobranca de dividas, 
banco de dados e cadastres de consumidores previstos pelo CDC46, bem como a protecao 
contratual quanto as clausulas abusivas e contratos de adesao47. 

Segundo Jose Geraldo Brito Filomeno4* abstraindo-se todas as conotacdes de 
ordem filosofica e se concentrando na acepcao juridica, consumidor vem a ser qualquer 
pessoa que, isolada ou coletivamente, contrate para consumo final, em beneficio proprio ou de 
outrem, a aquisicao ou a loca^ao de bens, bem como a prestacao de servieos. Alem dtsso, ha 
que se equiparar o consumidor a coletividade que potencialmente esteja sujeita ou propensa a 
referida contratacao. Caso contrario se deixaria a propria sorte, por exemplo, o publico-atvo 
de campanhas publicitarias enganosas ou abusivas, ou entao sujeito ao consumo de produtos 

44 Arts. 30 a 44. 
47 Arts. 46 a 54. 
4 8 FILOMENO, Jose Geraldo Brito Manual de Direitos do Consumidor Sao Paulo: Atlas. 1991. p. 27 
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ou servieos perigosos ou nocivos a sua saude ou seguranca. 

Em suma, o Codigo de Defesa do Consumidor cuidou de conceituar consumidor 
no seu artigo 2°, como toda pessoa que adquire o produto ou utiliza o servico como 
destinatario final Sendo essa materia de relevante interesse social, e para evitar interpretacdes 
obstantivas de suas finalidades, estabelece, ainda, a equiparacao da coletividade de pessoas a 
consumidor, mesmo que indeterminaveis aquelas, desde que hajam. intervindo nas relacdes de 
consumo. Entretanto, tal conceituacao pareceu, ao legislador, insuficiente para todos os fins e 
objetivos pretendidos pelo CDC, motivo pelo qual equiparou a consumidores todas as vitimas 
de acidentes de consumo (Art. 17), bem como quaisquer pessoas, ainda que nab 
determinaveis, expostas as praticas comerciais, desde a oferta ate o contrato, inclusive. 

2.3.1.2 O fomecedor 

Alem do consumidor, como ja explicitado, ha outro protagonista nas relacdes de 
consumo: o fomecedor de produtos ou servieos. 

O CDC trata da conceituacao de fomecedor em seu art. 3°, caput., o qual e 
definido como sendo "toda pessoa fisica ou juridica publica ou privada nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de producao, 
montagem,criacab, construcao, transformacab, importacao, exportacao, distribuicao ou 
comercializacao de produtos ou prestacao de servieos". 

Nesse sentido, sab considerados fornecedores todos quantos propiciem a oferta de 
produtos e servieos no mercado de consumo, de maneira a atender as necessidades dos 
consumidores, sendo desnecessario indagar-se a que titulo. Relevante, isto sim, a distinclo 
que se deve fazer entre as varias especies de fornecedores nos casos de responsabi 1 izacao por 
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danos causados aos consumidores, ou entao para que os proprios fornecedores atuem na via 
regressiva e em cadeia da mesma responsabilizacao, visto que vital a solidariedade para a 
obtencao efetiva de protecao que se visa oferecer aos mesmos consumidores. 

Tem-se, portanto, que a condicio de fomecedor esta intimamente ligada a 
atividade desenvolvida, podendo abranger pessoa fisica ou juridica, quer nacional, quer 
estrangeira, de natureza privada ou publica, entendendo-se por esta ultima expressao o proprio 
Poder Publico, por si ou por suas empresas e concessionarias. 

Por fim, sao fornecedores tambem os entes despersonalizados, isto e, aqueles que, 
embora nao dotados de personalidade juridica, no ambito civil ou mercantil, exercem 
atividades produtivas de bens ou prestem servieos. 

2.3.1.3 O produto e o servico 

Quanto ao objeto da relacao de consumo, este pode ser um produto ou um servico. 
Conforme o § 1° do art. 3°, do CDC, "produto e qualquer bem, move! ou imovel, material ou 
imaterial". Desta forma, ve-se que a conceituacao de produto adotada pelo CDC e ampla, eis 
que moveis e imoveis, materiais e imateriais, s lo as duas grandes classificacdes de bens. 

O conceito de produto na economia tern um alcance bastante generic©, na exata 
medida que pretende o CDC: 

"Um produto e todo aquilo capaz de satisfazer a um desejo. 
Representa um sentimento de carencia em uma pessoa que produz um desoomforto e 
um desejo de agir para alivia-lo. O desejo coloca a pessoa num estado ativo e Ihe da 
direcao. A pessoa percebera certas coisas exteriores a si propria que poderiam 
satisfazer seu desejo e que poderiam ser chamadas de produtos Passam a ter valor 
para o individuo por causa de sua condicao de satisfazer aos seus desejos. 
E importante que nao limitemos nosso conceito de produto a objetos fisicos. O ponto 
mais importante de um produto e o servico que ele presto. Um bem fisko e 
simplesmente um modo fisico de se embaiar um servico. Um batom nao e comprado 
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por ele proprio, mas pela esperanca de embelezar Uma broca eletrica n io e 
adquirida senao peia necessidade de se fazer um buraco. Um produto, na realidade, 
nada mais e do que um instrumento para resolver um problema . 

Nesta otica, o produto, concettualmente, nao se esgota em si, materialmcnre 
considerado, abarcando um conceito teleologico de sua destinacao e utilidade para o fim a que 
foi adquirido. Assim, o produto, bem como o servico, destina-se a satisracao de uma 
necessidade, ou desejo. 0 conceito, desta forma encarado, enquadra-se perfeitamente na 
sistematica do Codigo de Defesa do Consumidor. 

No que tange o servico, considerado como "qualquer atividade fornecida no 
mercado de consumo, mediante remuneracao, inclusive as de natureza bancaria, financeira, de 
credito e securitaria, salvo as decorrentes das relacoes de carater trabalhista" (art. 3°, § 2°, do 
CDC), a ele tambem se aplica o conceito finalistico de destinacao, enquanto objeto da relacao 
de consumo. 

2.3.2 Relacdes Bancarias de consumo 

A caracterizacab da relacao juridica existente entre o banco e seu cliente como 
relacao de consumo, passa por una analise conceitual, ou seja, e necessario verificar-se se os 
sujeitos da relacao bancaria podem ser considerados como fomecedor e consumidor, 
respectivamente, e se o objeto de tal relacao e um produto ou um servico, nos exatos termos 
do Codigo de Defesa do Consumidor. 

Dentro do conceito legal de fomecedor, disposto no art. 3°, caput, do CDC, 
encontram-se as atividades comumente desenvolvidas pelos bancos: comercializacao de 
produtos e prestacao de servieos. Resta saber, contudo, se os produtos comercializados e os 

49 KOTLER, Philip apudhCKM, Mauro. Marketing. Sao Paulo: Atlas, 1990. p. 31. 
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servic;os prestados pelos bancos estao enquadrados dentro da conceituacao de produtos e 
servieos sob a egide da legislacao consumerista. 

O proprio art 3° se encarrega de elucidar tal questao, deixando claro que os 
servieos prestados pelos bancos estao dentre aqueles sob a incidencia legal do CDC, quando 
menciona, em seu § 2°, como servieos as atividades de "natureza bancaria, financeira, de 
credito e securitaria". 

O problema seria de facil solueao, no que tange a caracterizacao dos bancos como 
fornecedores, se n io fosse a celeuma50 quanta ao dinheiro ser o "produto" oferecido pejos 
bancos e, desta forma, impassive! de ser caracterizado como bem de consumo. Nesse sentido, 
o dinheiro nao seria um produto, para os fins do CDC, mas um meio destinado a aquisicao de 
bens diversos, faltando-lhe, assim, o agregado finalistico consumerista 

E Claudia Lima Marques que, vindo em socorro dos objetivos e finalidades do 
Codigo de Defesa do Consumidor, esclarece tais divergencias, assim pontuando o tenia; 

"A caracterizacao do banco ou instituicio financeiia com© fomecedor esta 
positivada no art. 3°, caput do CDC e especialmente no § 2" do referido artigo, o 
qua! menciona expressamente como servieos as atividades de 'natureza bancaria, 
financeira, de credito'. 
Esta inciusao no paragrafo referente a 'servieos* pode chocar, uma vez que o 
contrato de mutuo e um dar e neste sentido o dinheiro seria um 'produto', cujo 
pagamento seriam os 'juros'. Considerando, porem, o sistema do CDC, que nab 
utiliza as definicoes de bem consumrvei do CC, nem a definicio ecoiAiaca deste 
'insumo', mas inclui todos os bens materials e imateriais como produtos lak> xitsm e, 
especialmente, um sistema que nao especifica os tipos contratuais utiizadosi, mas 
sim a atividade em si e geral dos fornecedores, a logica esta em que o "produto' 
financeiro e o 'credito', a captacao, a administracab, a intermediacao e a aplicacao 
de recursos financeiros do mercado para o consumidor e que a caracterizacab de 
fomecedor vent da operacao bancaria e financeira geral oferecida no mewrfo e nio 
so dos contratos concluidos. Note-se ainda que contratos bancarios tipicos saoosde 
intermediacao e atipicos, envolvendo outros fazeres acessorios que nab bnplicam 
intermediacao do credito. Da mesma forma, observando as amplas definicdes de 
instituicoes financeiras da Lei 4.595/64 e da Lei 7.492/86, conclui-se que tambem e 
esta a tecnica funcional utilizada pejo legislador do direito cotnercial para 
caracterizar a atividade financeira e bancaria em geral como um servico de consumo 
e comercio colocado a disposicao do mercado". 

50 Suscitada pela FEBRABAN quando da edicao da Lei 8.078/90, atraves de pareceres encotnendados ajuristas 
de renome (como WALD, Amoldo. O Direito do Consumidor e suas repercussoes em relacao as htstituicoes 
financeiras. R. Inf. legist a. 11, p. 295-312. jul./set. 1991), na intencab de atastar a aplcabiiiade do CDC as 
instituigoes bancarias. 
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Ademais, parafraseando Kotler (item 2.3.1.3), o dinheiro, bem fisico, n io e 

desejado por ele proprio, mas pela esperanca de algo mais, este sim, objeto do desejo. Na 
medida em que e "um instrumento para resolver um problema", vincula-se ao bem adquirido, 
seja ele insumo ou produto final. 

E assim que, tendo por certa a caracterizacao do banco como fomecedor de 
produtos ou prestador de servieos, sob a incidencia do CDC, resta saber se a outra parte da 
relacao juridica bancaria pode ser caracterizada como consumidor, tal qua! defmido pelo CDC 
e, assim, delimitar-se a aplicabilidade do referido diploma legal. 

Conforme ja exposto, a maior caracteristica do consumidor e utilizar o 
produto/servico para si proprio como destinatario final Nesse sentido, e simples enquadrar 
como consumidor final, nos termos do CDC, os co-contratantes de diversos contratos 
firmados com os bancos, tais como de deposito, poupanca, investimento etc. 

O problema esta na caracterizacao do consumidor nos contratos de mutuo 
bancario, onde ha uma obrigacao de dar, de fornecer o dinheiro, o qual e bem juridicamente 
consumivel51. Nesta hipotese, como e o caso do credito rural, instrumentalizado ora atraves de 
cedula de credito rural ora atraves de nota de credito rural, o mutuario e o destinatario final 
fatico, mas pode nao ser o destinatario final economico. 

Assim, o agricultor que contrata o emprestimo de certa quantia para comprar 
sementes para plantio, por exemplo, e o destinatario fatico, mas o produto e insumo para outra 
atividade. Logo, nao poderia recorrer, a priori, a tutela do CDC. 

Nesse sentido posiciona-se Fabio Ulhoa Coelho52 

"O contrato bancario pode ou nao se sujeitar ao Codigo de Derem do Consumidor. 
dependendo da natureza do vinculo obrigacional subjacente. O mutuo, por exemplo, 
sera mercantil se o mutuario for exercente de atividade economica, e os recursos 

51 Cf: art. 51 do Codigo Civil. "As coisas consumiveis ou o sao de fato, naturalmenfe, como os generos 
alimentares, ou, juridicamente, como o dinheiro e as coisas destinadas a alienacao. " (BEVILAQIJA , C l o w 
aput LUCCA, Newton A aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor a atividade bancaria. Revista de 
Direito do Consumidor. n. 27, p. 78-87, jui/set. 1998) 
52 op cito p 174. 
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obtidos a partir dele forem empregados na empresa; e sera mutuo ao consumidor se 
o mutuario utilizar-se das recursos emprestados para finalidades partkuiarcs, como 
destinatario final". 

Ocorre que tal analise e feita tomando-se por base somente a conceituacao 
standard de consumidor, qual seja, como destinatario final de produtos ou servieos (art. 2°). 
Todavia, o CDC nao contempla em seu texto apenas essa definicao de consumidor. Para 
efeito de aplicacao da Lei 8.078/90, sao equiparados a consumidores as vitimas do evento 
decorrente de fato do produto ou servico (art. 17), bem como todas as pessoas, flsicas ou 
juridicas, expostas as praticas descritas nos Capitulos V (Das Praticas Comerciais) e VI (Da 
Protecao Contratual) do CDC (art. 29). 

O sistema do Codigo de Defesa do Consumidor e, portanto, aberto, trabalhando 
com a tecnica de equiparacao de pessoas ao status de consumidor em situacoes de 
desequilibrio contratual e vulnerabilidade, seja ela tecnica, juridica ou fatica, da pessoas que 
contrata com o fomecedor. 

Considerando que quase a totalidade dos contratos bancarios sao firmados atraves 
da utilizacab de condicoes gerais de contratacSo ou de simples adesao, na maioria das vezes, 
os clientes contratantes serao considerados consumidores nao por se enquadrarem no art. 2° 
do CDC, mas por equiparacao a estes, conforme art. 29. 

Assim, diante da protecao contratual conferida ao consumidor que firma contrato 
de adesao, tanto as empresas como as pessoas flsicas clientes das instituicoes bancarias 
estarao enquadradas na extensao conceitual de consumidor prevista no art. 29 do CDC, os 
quais poderio valer-se das normas consumeristas para se protegerem dos abusos comctidos 
por tais instituicoes, especialmente no que tange os metodos de contratacio em massa. 

E Maria Antonieta Zanardo Donato53 quern lembra: 

"Ao verificar-se a inclusab ou n io de determinada pessoa juridica na qualidade de 

53 DONATO, Maria. Antonieta Zanardo. Protecao do Consumidor - conceito e extensao. Sao Paulo: Revista dos 
Tribunals, 1993. p. 131/132. 
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consumidora dos produtos e services fornecidos pelos bancos e outras entidades 
financeiras, investigar (sic) a finalidade daquele negocio juridico - se na qualidade 
de consumidor ou nio - e a partir de entao perquirir-se acerca de sua. 
vulnerabilidade. Se o contrato bancario efetivado pela pessoa juridica tiver side 
realizado buscando o alcance de uma atividade intermediaria, nao ha que se falar em 
relacao de consumo. Se, entretanto, o contrato houver sido realizado buseaado-se 
alcancar uma atividade final, deve-se, a partir dai, perquirir-se da vufoerabtlidade do 
consumidor. Anote-se, entretanto. que rarissimos serao os litigios envofvendo 
entidades financeiras, securitarias bancarias em que se aplicaii o COMEDO de 
consu.midor conttdo neste disposttivo legal (art 2°, CDC), eis que, os crjnffitos 
advindos dessa esoecie de rekcip juridtgâ rtamerteapresentar-«-go,,,̂ ^Bte 
a protecao contratual, as praticas comerciais e a publicidade engages , quanto entao 
devera ser aplicado o conceito exarado pelo art. 29 do CDC', (grifou-se) 

Destarte, a conceituacao de consumidor de servieos e produtos oferecidos pelos 
bancos esta ligada a sua exposicao as praticas abusivas por estes empregadas, e a protecao 
contratual conferida especialmente se houver ajuste por meio de contrato de adesSo, como e o 
caso das cedulas e notas de credito rural. 

Assim e que, mesmo nao sendo facilmente perceptivel a relacao de consumo 
havida entre a instituicao financeira e o tomador do credito rural, ha que se conferir a este a 
protecao outorgada pelo CDC, face a sua equiparacao a consumidor, nos termos do art. 29. 
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CAPITULO ID - 0 PACTO DE CAPITALIZACAO DE JUROS NO CREDITO 

RURAL E M FACE DO CDC 

3.1 O problema da capitalizacao de juros 

A capitalizacao de juros e questao de fundamental importancia no contexto das 
agruras dos mutuarios, pois os artificios e formas utilizadas ao capitalizar os juros tomam-se, 
em muitas das vezes, mais grave ao longo do tempo que a propria elevacao de taxas. 

Antes, porem, de tratar-se da capitalizacao propriamente dita, ha que se verificar, 
ainda que en passant, o que sao e a que fim se destinam os juros. 

Pontes de Miranda54, com a propriedade que lhe e peculiar, entende por juros o 
que o credor pode exigir pelo fato de ter emprestado ou de nao ter recebido o que se lhe devia 
prestar. Realca, ainda, que, numa ou noutra especie, o credor foi privado de valor que deu, ou 
de valor que teria de receber e nio recebeu. Dai se vislumbra dois elementos conceiruais dos 
juros, quais sejam, o valor da prestacao, feita ou a ser recebida, e o tempo em que perrnanece 
a divida, donde surge o calculo percentual ou outro calculo adequado sobre o valor da divida 
para certo trato de tempo. 

Assim, juro e o preeo pago pela utilizacSo de capital alheio durante certo lapso 
temporal E o aluguel do dinheiro, a remuneracao devida pela satisfacao antecipada da 
necessidade e/ou desejo que, sem o credito tornado por emprestimo, so se teria no futuro. Por 
essa comodidade paga-se juros. 

De uma forma geral, os juros, para exercerem sua real funcao, tern que 
proporcionar lucratividade ao dono do dinheiro que dele se privou era pro! do devedor, bem 

54 MIRANDA Pontes de. Tratado de Direito Privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971 tomo XXIV. p 15. 
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como pelo risco que assume, e, respectivamente, ao tomador do emprestimo, um rendimento 
que lhe permita, alem de saldar seu debito, servir ao investimento para o qual necessitou do 
mutuo. 

Quanto a sua classificacao, os juros podem ser convencionais ou legais, 
compensatorios ou moratorios, simples ou compostos. 

Convencionais sao os juros que decorrem do acordo de vontade das partes, 
enquanto legais sao aqueles devidos por determinacao de lei, seja como remuneracao aquele 
que disponibiliza o capital, seja em virtude da mora. 

Juros compensatorios, tambem chamados de remuneratdrios, sao a 
contraprestacab devida pelo devedor ao credor pela tomada do dinheiro. Fluem, assim, do 
curso normal da obrigacao, ao contrario dos juros moratorios, que resultam do retardamento 
indevido no cumprimento da avenca isto e, da mora em restituir, ao tempo e modo acordados, 
o capital tornado por emprestimo, tendo pois natureza indenizat6ria 

Por fim, os juros podem ser simples ou compostos. SSo considerados simples os 
juros que nao produzem juros, e compostos aqueles que fluem dos juros. Nos juros compostos 
contam-se novos juros dos juros ja contados, pela taxa pactuada, de modo que ao final de 
determinado lapso temporal os juros acumulados ultrapassam o valor que se obteria caso os 
juros fossem simples. Esse fenomeno ocorre quando ha capitalizacao de juros. 

Assim, capitalizar significa incorporar os juros ao capital e, sob o montante total, 
fazer incidir novos juros periodicamente. E, portanto, no ato de somar os juros com o capital, 
intentando produzir novos juros sobre o total dessa soma obtido, que esta centrado o foco do 
presente trabalho. 

Atualmente, muito se tern discutido acerca das taxas de juros, especialmente no 
que tange seu limite legal. Entretanto, nao cabe aqui tecer consideracoes a respeito da questao, 
posto que destituida de relevancia para a compreensSo do tema que ora se propoe. 
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Independentemente da taxa de juros que seja aplicavel abstratamente ou que, efetivamente, 
aplique-se ao easo concreto, o que importa ao presente estudo e nao e o valor numerico 
atribuido ao percentual de juros, mas o ato puro e simples de capitaliza-los, fazendo sobre eles 
incidir, novamente, juros. 

A capitalizacao de juros, tambem chamada pejorativamente de anutocismo, 
inicialmente foi rechacada pela legislacab patria que, atraves do art. 253, 1° parte, do Codigo 
Comercial de 1850, proibiu-a no mutuo mercantiP5, nos seguintes termos: "E proibido contar 
juros de juros; esta proibicao nao compreende a acumulacao de juros vencidos aos saldos 
liquidados em conta corrente de ano a ano". 

O nosso Codigo Civil, entretanto, seguindo as orientacdes liberals, procurou 
garantir a mais ampla autonomia contratual e, contrariando o dispositivo acima citado, passou 
a permitir a capitalizacao de juros. E o teor do art. 1.262 que, ao final, assim dispde: "E 
permitido, mas so por clausula expressa, fixar juros ao emprestimo de dinheiro ou de outras 
coisas fungiveis. Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com 
ou sem capitalizacao". 

Assim, a livre estipulacao, quanto ao juros em geral e a capitalizacao destes em 
particular, passou a ser uma constante. Sentindo, porem, o legislador que tal permissao legal 
era, na verdade, um propulsor para o ganho abusivo dos detentores do capital, entendeu por 
bem regular, impedir e reprimir os excessos praticados pela usura. Foi assim que, em 7 de 
abril de 1933, promulgou-se o Decreto n° 22.626, chamado por muitos de Lei da Usura 

A Lei da Usura surgiu, portanto, procurando restabelecer o equilibrio entre os 
direitos e deveres de credores e devedores. Foi assim que o referido decreto, dentre outras 
coisas, vedou a pratica do anatocismo: "Art 4°. E proibido contar juros dos juros; esta 
proibiflo nao compreende a acumulacao de juros vencidos aos saldos liquidos em conta-

55 Art. 247 do CCo : "O mutuo e emprestimo mercamil, quando a coisa emprestada pode ser considerada genero 
comercial, ou destinada a uso comercial, e pelo menos o mutuario e comerciante". 
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corente de ano a ano"" . Por simetria ou extensao da norma, passou-se a admitir a 
capitalizacao anua. 

Destarte, a capitalizacao de juros e ilegal, salvo a hipotese excetuada pelo proprio 
art. 4° do Dec. 22.626/33, ou se regulada expressamente em lei especial. A simples pactuacao 
entre as partes, ainda que acordada mutuamente, nao ilide a proibicao legal ao anatocismo. 
Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribuna Federal assentou entendimento, editando a 
Sumula n° 121: "E vedada a capitalizacao de juros, ainda que expressamente 
convencionada". 

Tal e o regramento legal quanto a pratica da usura, em especial do anatocismo, 
por parte das pessoas fisicas e juridicas em geral. Contudo existe algumas pecufiariedades e 
divergencias quando o mutuo realizado tern por credor instituicao, publica ou privada, 
integrante do Sistema Financeiro Nacional. As particularidades quanto a capitalizacao dos 
juros nos contratos bancarios serao vistas no item que a este segue. 

3.2 A capitalizacao de juros nos contratos bancarios 

A controversia a respeito da possibilidade ou n&o de capitalizacao de juros nos 
contratos formados com instituicoes financeiras teve origem com a Lei n° 4.595/64, a qual 
instituiu o que se denominou de Reforma Bancaria. 

A referida lei extinguiu a Superintendencia da Moeda e do Credito, substituindo-a 
pelo Banco Central, dotado de amplos poderes executivos e deliberativos, e pelo Conselho 

Reda?ao identica a do art. 253, do CCo. 
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Monetario Nacional, com funcoes normativas57 

O Conselho Monetario Nacional, no exercicio das funcoes que lhe conferiu a Lei 
4.595/64, passou a disciplinar o credito bancario sob todas as suas modalidades, as operacoes 
crediticias em todas as suas formas e nuances, inclusive no que tange a fixacao das taxas de 
juros e demais encargos. 

Entendeu-se, por conseqiiencia, que a Lei de Usura nao mais se mostrava 
aplicavel nas relacdes entre as instituicoes financeiras e os particulares, mantida, todavia, a 
sua vigencia nas relacdes entre pessoas juridicas e fisicas nao financeiras. A capitalizacao de 
juros, portanto, proibida pelo Dec. 22.626/33, seria possivel se praticada por uma das 
instituicoes que compoem o chamado Sistema Financeiro Nacional: 

Fato e que a capitalizacao de juros e, de regra, proibida, punida na forma da 
legislacao vigente, salvo as expressas excecoes legais, ou se o Conselho Monetario 
Nacional deliberar diversamente ao disciplinar determinadas linhas ou operacdes 
crediticias, no exercicio da competencia que lhe outorgou a Lei 4.595/64"5* 

Essa distincao subjetiva, que determina a incidencia ou nao da Lei da Usura no 
mutuo, e comentada por Arnold Wald59, que assim ajustifica: 

"A distincao se justifica por se aplicar o Direito Bancario as instituicoes financeiras 
e aos seus clientes, enquanto as demais pessoas juridicas e fisicas se regent pelo 

57 Os chamados "poderes normativos" do Conselho Monetario Nacional sao muito combatidos atuabnente, seja 
pela doutrina, seja pela jurisprudencia, face a Constituicao de 1988, que outorgou exclusivamente ao Congresso 
Nacional a atribuicao para dispor sobre todas as materias de competencia da Uniao (art. 22), especialmente sobre 
materia financeira, cambial e monetaria, instituicoes inancekas e suas operacoes (art. 48, caput, e inc. XIII), 
proibida a delegacao de poderes no tocante as materias reservadas a lei complementar (art 68, § 1°), sttuando-se 
o poder regulamentar do Executivo na esfera restrita a "fiel execucao as leis" (art 84, IV). Pelo art. 25 ,1 , do 
ADCT, todos os dispositivos legais que atribuissem ou delegassem, dentre outras coisas, acio iKjrmauva aos 
orgaos do Poder Executivo estariam revogados a partir de cento e oitenta dias da promulgacab da Constituicao, 
prazo este sujeito a prorrogacab em virtude de lei. Desta feita, tal prazo foi sucessivamente prorrogado (Lets n* 
7.770/89, 7.892/89, 8.056/90, 8.127/90, 8 201191) ate que a Lei n° 8.392/91 estendeu o prazo de vabdade dos 
poderes do CMN ate a data da promulgacao da Lei Complementar de que trata o art. 192 da CcBstituieao 
Federal, o que foi ratificado pela Lei n° 9.069/95. Embora date de 31 05.89 a primeira lei regulainentadora, 
quando ja perempto o prazo concedido no art. 25 do ADCT, nao se mostra oportuna a discussao acerca da 
legalidade ou nao da competencia normatizadora do Conselho Monetario Nacional, o que demandaria maiores 
consideracoes. Toma-se por pressuposto, pois, a efetiva interferencia do CMN nas operacoes de credito - uma 
constante na vida pratica -, situacao esta, como e cedico, corroborada em todas as instancias do Judiciario. 
58 CALDAS, Pedro Frederico. As instituicoes financeiras e a taxa de juros. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Economico e Financeiro. Sao Pauto, n. 101, p 82,jan/mar. 1996. 
39 WALD, Arnold. Do regime juridico dos encargos moratorios no sistema financeiro apos a reforma monetaria. 
Revista de Direito Mercantil. Sao Paulo, v. 63, p. 11, jul/set. 1986. 
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Direito Comercial ou pelo Direito Civil, nas suas relacoes obrigacionaia Assim, a 
Lei 4.595 afastou incidencia da legislacao da usura no campo da Direito Bancario, 
mantida a sua vigencia nas demais areas juridicas. Podemos, pois, afirmar que, a 
partir de 31.12.64, tivemos quanto a juros, comissoes e demais encargos financeiros, 
dois sistemas juridicos paralelos em vigor o conjunto das resoluooes e circulares das 
autoridades monetarias aplicave! as entidades financeiras e a Lei da Usura regendo 
as relacoes de Direito Privado sem a participacao da instituicao financeira". 

Amoldo Rizzardo , por outro lado, entende que a Lei da Usura nao foi alterada 
pela Lei 4.595/64, estando, pois, em vigor a vedac3o ao anatocismo prevista em seu art. 4", 
mesmo para as instituicoes financeiras: 

"De acordo com o nosso Direito, imp6em-se lei necessaria a .fim de permitir a 
capitalizacao dos juros. A Lei 4.595/64 em nada alterou o Dec 22 626/53, que 
continua em pleno vigor, coibindo o anatocismo, como e chamada a cobranca de 
juros sobre juros, sendo a excecao tao-somente para a hipotese de acumulacao de 
juros vencidos aos saldos iiquidas, em conta corrente de ano a ano. 

Mas e este mesmo autor que admite ter a capitalizacao se generalizado nas 
operacoes bancarias, assim como ocorre com os juros pagos na poupanca. Ora, ainda que nao 
se aperceba, a cada periodo mensal, juros sao creditados na conta poupanca e, em nao se 
retirando aquele rendimento, ele se incorpora ao saldo anterior e gera novos juros no periodo 
subsequente, ou seja, juro sobre juro, tratando-se, pois, de capitalizacao61. 

O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competencia das autoridades 
monetarias para regulamentar o credito em geral, afastou a incidencia daLei de Usura atraves 
da Sumula 596, que tern a seguinte redacio: "As disposicSes do Dec. 22.626/33 nio se 
aplicam as taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operacoes realizadas por 
instituicoes publicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". 

Veja-se que a referida Sumula nao menciona um ou varios artigos especificos da 
Lei da Usura que nao se aplicariam as instituicoes financeiras, mas considera que ela nio 
incide sobre as mesmas em relacao a tudo o que se refere as taxas de juros e encargos 
financeiros em geral, podendo abranger, inclusive, a capitalizacao de juros. 

op. cit., p. 348. 
op cit., p. 342-344. 
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Desta feita, a solucao do problema ficou ao encargo dos Tribunals, os quais ora 

entendem inaplicaveis as disposicoes da Lei da Usura as instituicoes financeiras, lace a Lei 
4.595/64 e a Sumula 596 do STF - uns no sentido de que e possivel a capitalizacao de juros 
em quaisquer periodos , outros que, embora possam praticar juros acima do limite legal, e 
vedada a capitalizacao em periodo inferior ao anual63 ora entendem que a Lei 4.595/64 nao 
derrogou as disposicoes da Lei da Usura quanto as instituicoes financeiras, aplicando-se-lhes 
ambas no que couber, de modo que a capitalizacao de juros e absolutamente proibida, salvo a 
acumulacao de juros vencidos aos saldos liquidos era conta-corrente de ano a ano64. 

Sobre o tema, a jurisprudencia parece dominar no sentido de vedar a prarJca do 
anatocismo em periodo inferior ao anual, embora seja vacilante quanto a aplicabilidade da Lei 
da Usura as instituicoes financeiras no que concerne as taxas de juros e outros encargos. 

3.3 A capitalizacao de juros no credito rural 

Conforme se observou no item acima ha divergencia acerca da incidencia das 
normas do Dec. 22.626/33 aos contratos bancarios, especialmente no que se refere a pratica 
do anatocismo, bem como da compatibilidade das Sumulas n°s 121 e 596, ambas do Supremo 
tribunal Federal. 

62 JUROS BANCARIOS. Nao auto-aplicabilidade da norma constitucional Iimitadota dos juros. No piano legal, 
incidente a Lei 4.595/64, que atribui ao CMN o controle dos juros contratados por instituicoes financeiras. 
Sumulas 596 e 121 do STF Capitalizacao mensal permitida Jnaplicabilidade da Lei da Usura" (TJRS, 3* 
Camara Civel, AC n° 197242548, Rel. Des Luiz Ari Vessini de Lima). No mesmo sentido AC/TJRS 
198001869, AC/TJRS 197130321. 
63 Numa clara tentativa de harmonizar a Lei da Usura e a sumula 121 do STF, a Lei 4.595/64 e a Sumula 596, do 
STF: "ACAO MON1TOR1A CONTRATOS BANCARIOS Contrato de abertura de credito JUROS As taxas 
de juros, nos contratos bancarios, nao estao limitadas a 12% ao ano, forca da Lei n° 4.595/64 e da Sumuta n° 596 
do STF. CAPITALIZAQAO. Vedada, senao anualmente, par aplicacao da Sumula n° 121 do STF e do art. 4° do 
Dec. n° 22.626133" (TJRS, 6* Camara Civel, AC n° 198002347, Rel. Des. Rejane Maria Dias de Castro Bins) 
No mesmo sentido: AC/TJRS 198085613; REsp n° 1285-00, 14 11.89, 4* Turma, Rel. Min Salvio de 
Figueiredo Teixeira; REsp n° 1285-GO, 4 s Turma, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira. 
64 Nesse sentido: AC/TJRS 598124600, AC/TJRS 194249132; AC/TJRS 191153519. 
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Por outro lado, embora vedada a capitalizacao de juros em periodo inferior ao 

previsto pelo art. 4° da Lei da Usura, ainda que expressamente convencionada, e certo que a 
regulamentacao dessa materia por lei especial possibilitaria, por aplicacao de regra basica de 
hermeneutica, a cobranca de juros compostos, ainda que apenas era operacao de credito 
determinada. E o que ocorre com o financiamento rural. 

O Decreto-lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967, que disciplina os titulos de 
credito rural, dispoe regra diversa e especifica a respeito da capitalizacao de juros no mutuo 
rural: 

"Art. 5" - As importancias fornecidas pelo financiador vencerao juros as taxas que o 
Conselho Monetario Nacional fixar e serao exigiveis em 30 de junho e 31 de 
dezembro ou no vencimento das prestacoes, se assim acordado entre as partes; no 
vencimento do titulo e na liquidagio, ou por outra forma que vier a ser determinada 
por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitafear tais 
encargos na conta vinculada a operacao". 

O artigo supracitado preve a capitalizacao nas datas em que os juros sao exigiveis, 
ou seja, nas datas de 30 de junho e de 31 de dezembro, ou no vencimento das prestacoes, se 
assim acordarem as partes. No silcncio destas quanto ao tempo em que os juros serao 
exigiveis, o contrato reger-se-a pela segunda parte do artigo, a qual determina como data base 
o vencimento do titulo ou, se ocorrer primeiro, o dia da liquidacao do contrato. 

Entretanto, o dispositivo em destaque possibilita ao Conselho Monetario Nacional 
criar datas diferentes daquelas nele previstas para exigencia dos juros quando entao, caso 
pactuadas, obrigarao o mutuario ao seu cumprimento. Nestas datas pode o financiado r 
incorporar os juros ao saldo devedor da operacao para, apos, fazer incidir novos juros. 

Nos financiamentos rurais, portanto, entende-se permissivel a capitalizacao de 
juros, por regra, apenas semestralmente. Todavia, diversas questdes foram suscitadas no 
tocante a possibilidade de capitalizacao dos juros em periodo inferior ao semestral. a) e se as 
partes acordarem o vencimento das prestacoes era prazos inferiores ao semestral, sendo os 
juros exigiveis nestas datas? b) e se o Conselho Monetario determinar outra forma que nao 
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respeite a semestralidade? c) a expressao "nas datas previstas" refere-se aos dias 30 de junho e 
31 de dezembro, constantes do corpo do dispositivo, ou a quaisquer datas fixadas para 
exigibilidade dos juros? 

Arnado Rizzardo65, em comentarios ao art. 5° do Dec.-lei 167/67, assim se 
posiciona: 

"Primeiramente, ressaltem-se as datas semestrais; em seguida, possibtbta-se a 
escolha de outras datas, como no vencimento das prestacoes, ou quando da 
liquidacao, e pela forma em que convierem as partes. Mas, pensa-se, desde que nab 
se fuja a semestralidade. Por evidente que a pessoa obrigada elegera o prazo mais 
dilatado, eis que nao iria preferir periodos breves, em seu proprio prejuizo. De modo 
que a insercao de periodos mensais ou inferiores a 6 (seis) meses represema um 
constrangimento ou imposiclo. Nem colocaria o legislador aquelas datas j i fixadas, 
se, depois, desse total liberdade para a imposicao de periodos diferentes ou 
inferiores Nao haveria razao que justiftcaria uma disposicio ambrvalente". 

No mesmo sentido entende Lutero de Paiva Pereira , ou seja, que o Dec.-lei 
167/67 impde a semestralidade como regra fixa. para capitalizacao dos juros no mutuo rural, 
sendo esta inadmissivel, portanto, em periodo inferior: 

"Em face da legislacao especial que fixou expressamente as datas de capctahzagab 
dos juros no credito rural, onde a semestralidade e imposta e. considerando a 
presente regulamentacao tracada para a Politica Agricoia pela Carta de 1988, 
inadmite-se que o contrato traga, validamente, clausula que estabeleca o anatocismo 
mensal, bimestral ou de qualquer outro modo inferir a semestralidade. 
Ora, se a Lei estabeleceu como datas de capitalizacao os dias 30/06 e 31/12, o que 
corresponde a capitalizacao semestral, e fato que o produtor rural esta obrigado a 
responda somente a isto, mesmo por que (sic) o principio adotado pdo inc. II, do art. 
5° da Lei Maior assegura que ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senao em virtude de lei. De outra parte, nab ha um uraco disposiDvo do 
Conselho Monetario Nacional que tenha fixado datas de capitaGzacab de juros 
diferentes daquelas prefixadas pelo mencionado diploma legal". 

Entrementes, certamente em decorrencia do conhecido poder de pressao dos 
bancos, reiteradas decisoes do Superior Tribunal de Justica67 passaram a admitir a 
capitalizacao mensal. 

" op. cit., p. 222 
66 PEREIRA, Lutero de Paiva. Credito rural, questdes controvertidas. 2. ed. Curitiba, Jurua" 1999 p. 69 
67 "E admitida a capitalizacao mensal, em operacab de credito rural, na conformidade da regra exceptrva do art. 
5° do Dec -lei 167" (STJ, T T.,Resp 41 016-9, RS, publ. em 02 10 1995, p 320). 
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Saliente-se que a vedacao a capitalizacao de juros, inserta na Sumula 121 do STF, 

adotada pelo ST J, com mais razao haveria de ser aplicada nos financiamentos rurais, dada sua 
finalidade de incentivo a producao primaria, e onde maior a protecao legal. Nesse sentido, 
adverte Ricardo Alfonsin68. 

"Na verdade, as decisoes que admitem a capitalizacao mensal no credito rural 
quando em qualquer outro tipo de financiamento e a mesma vedada, comrariam o 
espirito da protecao legal conferida a esta atividade, incorrendo em verfadeire 
equivoco hermeneutica, ainda mais se considerada a razao da promulgacao daquela 
norma protetiva (Dec.-lei n.° 167/67) que previa a excccao - capitalizacao semestral 
-, a ser aplicada sobre taxas de juros subsidiadas, de 3% a 6% ao ano absurdamente 
inferiores as que hoje se impdem a atividade primaria. 
Ha entao que se observar o amhiente em que eram contratadas as operacoes de 
credito rural a epoca da promulgacao do Decreto-lei n° 167/67 quando os juros 
desta atividade eram verdadeiramente subsidiados, o que hoje ja nao mais ocorre, 
razao pela qual ate mesmo a semestralidade da capitalizacao ja coiocaria tais tipos 
de financiamentos em desvantagem a quaisquer outros, estes nos quais so se admite 
a anuidade 
Assim, sendo inequivoco o entendimento Judiciario de que o financiamento a 
producao rural deva ser, por sua natureza, favorecido em relacao aos outros tipos de 
mutuas bancarios, ja nao se justincaria, praticamente igualadas as taxas de juros com 
a retirada do subsidio, fosse mantida a capitalizacao semestral, muito pior admiti-h 
mensalmente" 

Visando pacificar a polemica no tocante a capitalizacao de juros nos 
financiamentos destinados a atividade rural, bem como a atividade comercia) e industrial, o 
Superior Tribunal de Justica editou a Sumula n° 93, cujo teor e o seguinte: 

"A legislacao sobre cedulas de credito rural. comercial e industrial admite o pact© 
de capitalizacao de juros". 

Note-se que a Sumula acima nao determina se o "pacto" acerca da capitalizacao 
de juros precisa respeitar periodos semestrais, em datas diversas daquelas previstas no art. 5° 
do Dec.-lei 167/67, ou se e possivel fixa-la em periodos menores. 

Tendo-se em vista a finalidade do credito rural, e que as disposicoes do Decreto-
lei 167/67 visam proteger um setor de baixa lucratividade dos abusos do mercado financeiro, 
plausivel e admitir que a pactuacao de juros compostos de que trata a Sumula acima referida 

68 op. cit., p. 131. 
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tern como periodo minimo o semestral, e que qualquer interpretacao diversa, como alertou 
Ricardo Alfonsin, contraria o espirito da protecao legal conferida a atividade primaria, 
incorrendo em incomensuravel equivoco hermeneutic©69 

Entretanto, a forma generica com que a questao foi tratada levou ao entendimento, 
hoje seguido pela maioria dos pretdrios patrios70, de que e possivel a pactuacao de qualquer 
periodo de capitalizacao de juros nos financiamentos rurais, ainda que inferiores a 6 (seis) 
meses, desde que haja previsao contratual expressa Veja-se, por exemplo, o Acordao n_° 
0598337897, prolatado pelo Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, in verbis: 

"EMBARGOS1NFRJNGENTES. JUROS LIMITACAO 
(•) 
CAPITALIZACAO. Seria cabivef a capitalizacao mensal dos p r o s , desde que 
pactuada no titulo, pois se trata de cretiito decorrente de Cedula Rural, regulada 
pelo Decreto-Lei n° 167/67, que, em seu art 5°, preve tal possibilidade e afasta. 
assim, a incidencia da proibicao constante no art. 4° do Decreto 22.626/33 
inteligencia da Sumula 93 do STJ. 

(-) 
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, UNANIME"7'. 

Desta feita, atraves do entendimento sumulado pelo STJ, o art. 5° do Dec.-lei n° 
167/67 passou a ser interpretado extensivamente, possibilitando, assim, a capitalizacao de 
juros nos financiamentos rurais em periodos inferiores aos semestrais, desde que 
expressamente pactuada por mutuante e mutuario. 

3 , 3 . 1 0 "pacto de capitalizacio** a luz do Codigo de Defesa do Consumidor 

69 op. cit, p. 131. 
70 Nesse sentido: REsp. n.° 88.837/RS, Rel. Min Eduardo Ribeiro, DJ 03.06.96; REsp n.° 77.459/RS, Rel. Mm 
Costa Leite, DJ 20.05.96, REsp. n.° 86496/GO, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 29 04 96, REsp D * 
78.801/RS, Rel Min Barros Monteiro, DJ 15.04.96. 
71 TJRS, 8 C.Civel, Bage, Rel. Otavio Augusto de Freitas Barcellos, publ. em 18.09 1998. 
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Em face do que dispoe a Sumula i f 93 do Superior Tribunal de Justica, tem-se 

admitido a capitalizacao de juros nos financiamentos rurais, em quaisquer prazos, desde que 
avencada pelos contraentes. 

O "pacto" passa, desta feita, a figurar como personagem principal das discussoes 
que permeiam o tema da capitalizacao de juros no credito rural. E sobre ele que vai, aos 
poucos, centrando-se o foco das divergeneias, a atencao dos Tribunals) os questionamentos 
dos juristas. Mais e mais, procura-se inserir a Sumula n° 93 no contexto juridico atual, 
situando-a no ordenamento e, assim, garantindo uma interpretacao adequada e sistematica da 
regra nela explicitada. 

A ideia de "pacto" contida na Sumula 93 do STJ esta ligada ao contrato, ao acordo 
de vontades que vincula as partes disponentes, gerando efeitos juridicos. Por consequencia, a 
Sumula em questao deve ser interpretada a luz da nova teoria contratual, considerando-se, 
especificamente, o que dispdem as normas pertinentes 4 legislacao de protecao ao 
consumidor. 

O mutuo rural, como a grande maioria dos contratos bancarios, e formalizado 
tendo o modelo de adeslo como padrao. E, assim sendo, a ele se aplicam as normas cogentes 
do Codigo de Defesa do Consumidor, conforme fundamentos anteriormente expostos73. 

Nesse passo, o "pacto" de capitalizacao de juros nos financiamentos rurais passa a 
ser tratado sob uma nova perspectiva, ou seja, atraves da aplicacao do principio da boa-fe e do 
principio da transparencia quando da formacao do contrato de consumo, os quais sao 
apontados pelo CDC como norteadores das relacoes de consumo (art 40). 

Como e cedico, o Codigo de Defesa do Consumidor marca a revitalizacao do 
principio geral da boa-fe, objetivamente considerado, nas relacoes contratuais, isto e, 
independentemente da vontade subjetiva das partes acordantes. Avalia-se, pois, a boa-fe 

72 Item 2.3.2. 
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atraves de um patamar geral de atuacao do chamado "homem medio55 na situacao concreta. 
Assim, a boa-fe vai alem do compromisso expresso, sendo traduzida por uma atitude de 
lealdade, fidelidade e coerencia no cumprimento da expectativa alheia respondendo 
adequadamente a confianca depositada, independentemente da palavra que haja sido dada, ou 
do acordo que tenha sido concluido. 
Sobre a boa-fe objetiva, ensina Claudia Lima Marques73: 

"Boa-fe objetiva signifies, portanto, uma atuacao 'refletida', uma atuacao refletindo, 
pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses 
legitimos, suas expectativas razoaveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem 
abuso, sem obstrucao, sem causar lesao ou desvantagem excessiva, cooperando para 
atingir o bom fim das obrigacoes: o cumprimento do objetivo contratual e a 
realizacao dos interesses das partes". 

Portanto, as relacoes contratuais da atualidade, peja sua natureza dinamica e 
realista, fazem nascer direitos e deveres outros que n io os resultantes da obrigacao principal: 
sao os chamados deveres gerais de conduta. Estes sao considerados deveres anexos ou 
acessorios a obrigacao principal, e se traduzem na efetiva atuacao consoante a boa-fe. 

O primeiro e mais conhecido das obrigacoes contratuais acessorias e o dever de 
informar, seja sobre o produto a ser adquirido ou o servico a ser prestado, seja sobre o 
contrato que vineulara o consumidor, esclarecendo-o a respeito das obrigacoes que esta por 
assumir, inclusive, atraves do proprio instrumento contratual. 

Sobre o dever de informar, veja-se o art. 46 do CDC: 

"Art. 46 - Os contratos que regulam as relacoes de consumo nao obrigarab os 
consumidores, se nao Ihes for dada a oportunidade de tomar conhecimento previo de 
seu conteudo, ou se os resnectivos instrumentos forem redigidos de modo * 
dificultar a comoreensao de seu sentido e alcance" (grifou-se). 

Importante ressaltar que nao basta apenas constar a informacao no instrumento 
contratual; esta tern que ser adequada e efetiva, oportunizando ao consumidor a total 
compreensao do sentido e alcance das disposicoes contratuais. Trata-se do principio 

73 op cit, p. 107. 
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obrigatorio de transparencia nas relacoes de consumo, especialmente no tocante aos contratos 
de adesSo, onde a disparidade entre as partes e patente. 

Como no contrato de adesao praticamente nao ha tratativas preliminares, e de 
relevancia ainda maior que o fomecedor se certifique de que o consumidor tenha pleno 
conhecimento do conteudo do contrato, uma vez que o mesmo nao tera participado 
diretamente de sua elaboracao. Assim, o art. 54, do CDC, em seus §§ 3° e 4°, determina: 

"Art. 54 
§ 3 - Os contratos de adesab escritos serao redigidos em termos dares e com 
caracteres ostensivos e legiveis, de modo a facilhar sua compreensab pelo 
consumidor. 
§ 4° - As clausulas que impiiquem limitacao do direito do consumidor deverab ser 
redigidas com destaque, permitindo sua imediata e facil a>mpreensao"\ 

Assim, preve o artigo acima a obrigacao do fomecedor que se utiliza do metodo 
de contratos de adesao, de redigi-los de forma clara e facilmente compreensivel, destacando 
as clausulas limitativas dos direitos dos consumidores. Tome-se, como exemplo, os contratos 
bancarios que, via de regra, vem redigidos com letras minusculas, quase ilegiveis. Ocorre que, 
sendo o contrato redigido propositadamente com caracteres topograficos diminutos, toma-se 
dificil a compreensao do texto por parte do consumidor que, confiando no banco, aceita as 
clausulas por este impostas, geralmente sem nem ao menos le-las. 

Reforcando o dever de informacao, e cominando sancao a sua inobservancia, tem-
se o Decreto n.° 2.181, de 20 de marco de 1997, que em seu art. 17 considera pratica infrativa 
na forma dos dispositivos da Lei n.° 8.078/90: 

"I - ofertar produtos ou servieos sem as infcrmacfes corretas. ciaras. precisas e 
ostensivas. em lingua portuguesa, sobre suas caracteristicas, qualidade, quantidade, 
composiclo, preco, condicoes de DaEamcnto. tures. encargos. garantia, prazos de 
validade e origem, entre outros dados relevantes" (grifou-se) 

74 A Argentina possui norma de teor similar, na Ley 24240: "Art 4°- Informacim. Quienes prodvzean, importen, 
distribuyan o comercMicen corns o presten servicios. deben stiministrar a Jos consumidores o msudrkm, en 
forma ciertay objetiva, informacim veraz; detallada eficazy suficiente sobre las caracteristicas esenaaks de 
los mismos". 
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Complementando os dispositivos acima, tem-se tambem o art. 52, do CDC, 

aplicavel aos casos especificos que envotvem operacoes crediticias ou de financiamento: 

"Art. 52 - No fornecimento de produtos ou servieos que envolva outorga de credito 
ou concessio de tlnanciamento ao consumidor, o fbrnecedor devera, entre outros 
requisitos, informa-lo previa e adequadamente sobre: 
I - preco do produto ou servico em moeda corrente nacional; 
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 
III - acrescimos legalmente previstos; 
IV - numero e periodicidade das prestacoes; 
V - soma total a pagar, com e sem financiamento; 
<->75. 

O dispositivo acima e, na verdade, uma especificacio da norma geral inserta no 
art. 46, do CDC, e conjuntamente a ele deve ser interpretado. Considerando que os contratos 
que disciplinam a relacao de consumo nao obrigam aos consumidores, se nao Ihes for dada 
oportunidade de tomar conhecimento previo e adequado de seu conteudo. a nao observancia 
das disposicSes do art. 52, do CDC, implica na invalidade do contrato de credito ou 
financiamento. 

Sobre o Art 52, do CDC, Alberto Amarai Junior discorre: 

"Muitas vezes o consumidor nao dispoe das informacoes necessarias sobre a 
operacao de credito que pretende realizar, bem como, nas vendas a prazo, sobre o 
preco do produto a pagar, com ou sem financiamento O consumidor devo i ser 
informado sobre o preco do produto ou servico em moeda corrente nacional, o que 
significa que o preco nao podera ser estabelecido com base na variacao de quaisquer 
indices, oficiais ou nao, que tenham como finalidade proteger o fomecedor contra a 
desvalorizacao da moeda. Da mesma forma, a informacao sobre o montante de juros 
de mora e taxa efetiva anual, assim. como sobre a soma total a pagar, com ou sem 
financiamento, sao requisitos imprescindiveis que permitem combater os abusos em 

75 No Peru, o Decreto Legislativo 716, a Ley de Protection af Consumidor, no Titulo V, que /rata Del credito ao 
consumidor, ha norma representativa da preocupacao com o dever de informacao neste sistema, tal qual existe 
no Brasil: "Information en relation a operaciones de credito. Art. 24 - En toda operation comercial em que:« 
conceda credito al consumidor, el provedor esta obligado a informa previamente to siguienie: a) EIprecio de 
cotrato del bien o servido de que se irate; b) La cuota initial: c) El monto total de los interests y h tarn de 
interes efectiva anual; d) El monto de detalhe de cualquier cuotas o pagos a realizar cargo adicimmi, si k> 
hubiere; e) EI numero de cuotas a pagos a realizar, su periodicidad u la jecha de pago; f) La mndidad total a 
pagar por el producto o servicio, que no podrd superar el precio el contado mas los interesses y gustos 
administrativos; g) EI derecho que tiene el consumidor a liquidar antecipadamente el soldo del credito, com la 
consiguiente reduction de los intereses y la indication de los cargos y castas de esta operation para e l 
consumidor...". 
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materia de credito ao consumo. O consumidor devera ainda ser informado sobre os 
acrescimos legalmente previstos, sob pena de ineficacia do negocio realizado*'*. 

Note-se, por oportuno, que a relacao de informacoes, as quais devem ser prestadas 
ao consumidor que toma parte em operacao de credito, a teor do. art. 52, do CDC, nab e 
exaustiva, o. que se observa atraves da locucao "entre outros requisitos". Significa dizer, 
entao, que o fomecedor do credito esta obrigada a orientar adequadamente o consumidor-
tomador acerca do contrato a ser celebrado, informando-o acerca de todas as implicacoes da 
contratacao, de forma acessivel e que permita a efetiva compreensao de toda a extensao das 
obrigacoes que assumira, se firmado o contrato. 

Desta forma, o fomecedor de produtos ou services que envolvem credito ou 
concessao de financiamento esta limitado em sua atuacao, no mercado de consumo, pelo 
principio norteador da boa-fe objetiva. Significa dizer que possui um feixe de obrigacoes 
oriundas de seu dever de lealdade para com o parceiro. contratual, dever este que se traduz 
por uma atuacao transparente, sem abusar de sua posicao contratual preponderante, visando, 
acima de tudo, a realizacao. das expectativas do consumidor. 

Situando o problema da capitalizacao de juros no credito rural, verifica-se que, na 
interpretacao da Sumula 93 do Superior Tribunal de Justica, notadamente quando se busca o 
conceito de "pacto" ha inserto, ha que se observar o conjunto de normas de protecao ao 
consumidor, de modo que se possa caracterizar a previsao existente no instrumento de credito 
a respeito da capitalizacao cama um "pacto" valido. 

Nao se pode perder de vista que, nos contratos de credito, as clausulas essenciais 
sao as que se referem ao montante e periodicidade das prestacoes e ao juro devido, inclusive 
seu metodo, de calculo, ou seja, a existencia ou nao de capitalizacao. 

Assim, para gerar efeitos juridico validas, o "pacto" de que trata a Sumula 93 do 

76 AMARAL JUNIOR, Alberto. Comentdrios ao Codigo de Defesa do Consumidor. Sao Paulo, Saraiva, 1994. 
p. 182. 
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STJ, a luz do Codigo de Defesa do Consumidor, euja incidencia as operacoes de credito rural 
e inevitavel, deve necessariamente conter: a) redacao clara e de facil compreensao (art 46); b) 
informacdes completas acerca das condicdes pactuadas e seus reflexos no piano do direito 
material (art 52); c) redacao com informacdes corretas, claras, precisas e ostensivas sobre as 
condicdes de pagamento, juros e encargos (art 54, § 3° c/c 17, 1, do Dec. 2.181/97); d) 
clausulas em destaque, a fim de permitir sua imediata e facil compreensao, sempre que 
implicarem em limitacao do direito do consumidor (art. 54, § 4°). 

Para facilitar a compreensao do que aqui se expde, tome-se como exemplo a 
clausula padrao de encargos financeiros em Cedula Rural77 utilizada por uma das instituicoes 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, que inclui a previsao de capitalizacao de juros: 

"ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lancados na conta vinculada ao 
presente financiamento, bem como o saldo devedor dai decorrente, sofrerao 
incidencia de juros a taxa nominal de 14,934% (...) pontos percentuats ao ano, 
calculados pelo metodo hamburgues, com base na taxa proporciona! diaria (ano de 
360 dias), correspondendo a 16,000% (...) pontos percentuais efetivos ao ano, 
debitados e capitalizados no dia primeiro de cada mes, nas iemicdes -
proporcionalmente aos valores remidos -, no vencimento e na liquidacio da drvida e 
exigidos juntamente com as amortizacoes do principal inclusive nas recnicoes, 
proporcionalmente aos seus valores nominais, no vencimento e na liquidacao da 
divida" 

Utilizando-se como parametro os requisitos exigidos pelo CDC, e se tomando por 
base o exemplo supra, ha condicdes efetivas se avaliar de se o "pacto" de capitalizacao de 
juros permitido pela Sumula 93 do STJ, concretamente considerado, possui todos os 
elementos determinantes de sua validade e eficacia. 

Sabendo-se que, em face do art. 5° do Dec.-lei 167/67, a capitalizacao de juros 
nos financiamentos rurais, via de regra, e semestral, a clausula que dispde diversamente, 
prevendo capitalizacao mensal, restringe direitos do mutuario. Assim, ja de antemao, deveria 
vir grifada e escrita com caracteres ostensivos e legiveis, em consonancia com os §§ 3° e 4°, 
ambos do art. 54, do CDC. 

Em seu inteiro teor: vide anexo. 
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Note-se que, confrontada com o conjunto das disposicoes contratuais, nao ha 

qualquer destaque a estipulacao de capitaiizacao dos juros, estando a clausula de encargos 
financeiros, bem como todo o instrumento conlratual, redigido com caracteres de um mesmo 
padrao. Formalmente, pois, a previsao de juros compostos no contrato era tela nao caracteriza 
"pacto", compreendido este sob a esfera da nova teoria contratual. 

Materialmente, por outro lado, ha que se questionar da clareza, precisao e 
abrangencia das informacoes contidas na clausula que, supostamente pretende ser um ~pacto" 
de capitaiizacao de juros. Destarte, pergunta-se: a redacao da clausula de encargos financeiros 
permite uma facil e clara compreensao de todas as suas implicacdes, deixando o aderente 
plenamente ciente de toda a extensao da obrigacao que esta assumindo? 
Percebe-se, ainda que por uma leitura mais acurada dos termos contratuais que a iinica clareza 
que se tern e quanto a confusao das estipulacdes, que nem de longe possibilitam a 
compreensao de todas as condicoes ali insertas, e do reflexo destas no piano do direito 
material, quanto mais de forma "facil" e "imediata"'. 
Joaquim Ernesto Palhares78, discorrendo a respeito da obrigatoriedade do banco demonstrar 
ao mutuario os reflexos que a capitaiizacao de juros gera no piano material, chega a seguinte 
conclusao. 

"Bastaria que, por exemplo, o Banco ,pactuando uma taxa de juros de 5% ao mes 
era clausula de capitaiizacao de cedula de credito, demonstrasse ao aderente 
"ALFA", devedor R$ 100.000,00 (cem mil reais), que, com a capftalizayje mensal 
ele teria, ao fim de um ano, um saldo devedor de R$ 181 316,68, com a 
capitaiizacao semestral o saldo devedor, tambem ao final de um ano, seria de RS 
170.302,22 - menos, portanto, e, com a capitaiizacao anual ele teria um said© 
devedor ainda menor, ao fim de um ano: R$ 161.000,00. 
Desse modo, qualquer que fosse a pactuacao da capitaiizacao, seria essa 
perfeitamente entendida, bem como seus efeitos e consequencias sobre o contrato'' 

Ora, nao ha porque se chegar ao extremo de fazer demonstrates exemplificativas 
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no proprio instrumento de contratacao, mas e preciso ter-se em mente que os consumidores do 
credito rural sao agricultores e pecuaristas, em geral pessoas simples e de pouca instrucao, 
com conhecimentos matemaricos basicos. A compreensao dos termos contratuais deve, pois, 
ser facilitada pela institaicao financeira, de todas as formas possiveis, sob pena de ter-se como 
invalida a estipulacao de capitaiizacao, por descaracterizacao do "pacto" 

Nesse sentido, veja-setrechodoacordaon°595186818, prolatadopela5"Camara 
Civel do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, verdadeira demonstracao de que, cada vez 
mais, os Tribunais estao interpretando o "pacto" inserto na Sumula 93 do STJ de forma 
sistematica, tendo por parametro as normas consumeristas: 

"Com relacao a capitaiizacao dos juros, novamente mantem-se a v. sentenca Ainda 
que se possa aceitar, uos termos da Sumula 93, STJ, a capitalizafio m a s a l dos 
juros, exige-se espressa paetuacao. Ora, in casu, tem-se clausulas itebias a 
respeito, fazendo alusio ao metodo hamburgues, cujo alcance, seguramente, era 
desconhecido pejo financiado. Nao se pode olvidar que se esta diante de 
financiamento a pessoa sem conhecimentos maiores. Alias, a reifafio eapregada 
nas cedulas difkultaria, ate, a efetiva compreensao do que ajusUda, m o n o 
para pessoas dotadas de razoavel conhecimento de direito e/ou cconomia. 
Sendo nula a paetuacao, diante da insuficiente redacao da clausula que assim 
pretendeu dispor, manifesta a aosencia de vontade a respeito, o n p r e ficar c o n 
a sistematica basica versada na lei especiffca, tal como fez a sentenca.. " w (grifou-
se). 

Assim, ilegal e a previsao de capitaiizacao de juros sem que esteja de acordo com 
as normas protetivas dos direitos dos consumidores, notadamente os arts. 46, 52, caput, e 
incs., e 54, §§ 3° e 4°, todos do CDC. 

Por outro lado, ha que se observar ainda que a ilegalidade das imposicoes dos 
Bancos decorrem, muitas vezes, nao propriamente da estipulacao contratual, que nada cogita 

79 Ret Des. Luiz Gonzaga Pila Hofineister, DJRS 28 03 96, p 60. Mo mesmo sentido: "DIREITO COMEROAL 
E ECONOMICO MUTUO RURAL. JUROS LIVRE PACTUACAO. IMPOSSIBILIDADE. NAO-
DEMONSTRACAO DA TAXA ESTIPULADA PELO CONSELHO MONET ARIO NACIONAL (ART 5° DO 
DL 167/67). PREVISAO DE INDEXACAO MONET ARIA PELOS MESMOS INDICES DA CADERNETA 
DE POUPANCA. MES DE MAR£0/90 (41,28%). LEI N* 8.088/90, ART. 6° CAPITALIZACAO MENSAL. 
NAO PACTUACAO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESACOLHIDO... Ill - Possiwel e a 
capitaiizacao mensal dos juros nas cedulas rurais desde que haja autorizacao do Conselho Monetario Naoonal e 
seja expressamente pactuada, nao sendo habil a simples referenda ao denominado 'metodo haniMirgufis* " (STJ. 
Quarta Turma. Recurso especial n.° 103.319 (96/0049386-3) RS. Rel. Min. Salvio de Figueiredo TeJxeira, j 
15/10/96, publ. DJ 11/11/96, p. 43.728). 
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acerca de capitaiizacao de juros, em qualquer periodo que seja, mas da pratica do anatocismo 
sem nem ao menos estar previsto no contrato: 

"CREDO O RURAL. Juros. Capitaiizacao. 

Os juros podem ser capitalizados mensalmente, desde que pactuados. 
( - ) 
A capitaiizacao dos juros nos financiamentos rurais, embora as testacies que se 
possa ter contra o anatocismo, e pacificamente admitida pela jurisprudencia ja 
sumulada deste Tribuna (Sumula 16). Tambem tern sido admitida a capftaizapo 
mensal, desde que pactuada. 
(...) 
No caso, porem, nao ha clausula contratual dispondo sobre a capitaiizacao mensal. 
Ha simples referenda a utilizacao do metodo hamburgues para o cakulo da corredfo 
monetaria e dos juros, que podem ser cobrados mensalmente, assim como tambem 
esta prevista a capitaiizacao, mas nada se diz nos contratos sobre a capializacio 
mensal. Desconheco como se caicula o debito pelo metodo hambur^ies, mas 
deduzo, pelo que consta do contrato, que alem de nao se prestar apenas para o 
calculo de juros. pois pode ser usado para a atualizacao da divida, tambem M o e da 
sua essencia a capitaiizacao, tanto que, logo apos a referenda a ele feita, o 
estipulante referiu a possibilidade da capitaiizacao dos juros, de onde conduo que 
pode haver a aplicacao do metodo hamburgues, sem a capitaiizacao'*8. 

Desta feita, nao ha na clausula de capitaiizacao de juros, ora demonstrada, uma 
verdadeira autonomia da vontade do mutuario, como de resto esta inexiste na quase totalidade 
dos contratos de ftnanciamento rural, eis que redigidos de forma uniforme pelos bancos, tal 
qua! o padrao daquela destacada. O "pacto" de que trata a Sumula 93 do STJ nao se encontra 
presente na estipulacao de capitaiizacao de juros da Cedula de Credit© cuja clausula foi objeto 
de analise. Por isso, e de se verificar com cautela a afirmacao de que em contratos desta 
natureza houve anuencia por parte do mutuario quanto as obrigacoes neles impressas, em 
especial no que tange a capitaiizacao de juros. 

Em suma quando a Sumula 93 do STJ mencionou a palavra "pacto", ela pressupos 
que houvesse efetivamente um pacto, uma comunhao de vontades. Um pacto pressupoe que 
os pactuantes saibam ao que estao se obrigando. No caso das Cedulas e Notas de Credito, que 
possuem clausulas adesivas, nao se pode dizer que haja um pacto, pois o consumidor, parte 

STJ, 4a T , REsp. n° 62 581-RS (95/136457), ReJ Min. RuyRosado de AguiarJ 09/10/95. DJU 27/1 IBS. 
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debil de toda a relacao contratual ao flrmar o contrato nao tem nocao do que seja a 
capitaiizacao de juros, eis que o fmanciador nao presto as informacoes que esta, por lei, 
obrigado a fornecer. O consumidor esta vulneravel, cheio de problemas, precisando contra tar. 
Ele nao tem escolha. Contrata, ou nao podera desenvolver sua atividade. Nao tem o poder de 
contratar. 

Desse modo, a clausula de capitaiizacao de juros, por ser de importancia crucial 
ao desenvolvimento do contrato, precisa ser redigida de maneira a demonstrar exatamente ao 
contratante todas as nuances e implicacdes de sua estipulacao, o que se traduz num verdadeiro 
dever de boa-fe objetiva e transparencia nas relacoes de consumo. Assim, garante-se, nao so a 
validade do "pacto", mas principalmente a satisfacao das expectativas e interesses de ambos 
os contraentes. 
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A sociedade atual, massificada, industrial izada, global izada, consumerista e cada 
vez mais complexa, decretou a insuficiencia do modelo contratual traditional. 

Em nome da necessidade de agilizacao das contratacoes, o conteudo do contrato 
passou a ser pre-definido, padronizado, despersonalizado, standadizado, conforme os 
interesses econdmicos dos detentores do capital. A autonomia da vontade, a igualdade entre as 
partes e a liberdade contratual tomaram-se uma ficcao, fazendo da sua mais importante 
conseqiiencia - o principio da forca obrigatoria dos contratos - um fator de opressao. 

A proliferacao dos metodos de contratacao em massa forcou o Direito a se adaptar 
a nova realidade. A teoria dos contratos coube, portanto, corrigir e dirimir as distorcoes 
provocadas pela aplicacao cega dos principios contratuais do Estado Liberal Ela passou assim, 
a exercer tambem uma funcao social, buscando a realizacio da justica, da equidade e do 
equilibrio contratual, atraves da imposicao de consideracoes de ordem publica ao mero jogo 
de for^as volitivas e individualistas. Essa relativizacSo dos principios tradicionais marcou a 
mudanca do paradigma contratual, que passou a se fundar, especialmente, no principio da 
boa-fe objetiva, desde a formacao ate a execucao do contrato. 

Pautado nos postulados da nova teoria contratual, e que surge o Codigo de Defesa 
do Consumidor. Editado com a finalidade de garantir o equilibrio contratual soterrado pela 
massificacao dos contratos, procura disciplinar todos os aspectos das relacdes de consumo, 
voltando seus olhos para a vulnerabilidade do consumidor. De forma sistematica e dinamica, 
protege os direitos e interesses do consumidor, seja reforcando sua posic2o contratual, seja 
limitando e regulamentando certas praticas de mercado, como os metodos de contratacao por 
adesao. 

Assim, o CDC estabeleceu todo um sistema de protecao contratual, em cujo ceme 
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encontra-se o regramento acerca do contrato de adesao. Este metodo de contratacao e 
marcado por uma grande discrepancia de poderio economico entre as partes, eis que © 
conteiido contratual e unilateralmente deflnido por um dos contraentes - o fornecedor 
excluido o processo de negociacao. Logo, ao elaborar o contrato, o predisponente 
normalmente o taz em seu proprio favor, o que possibilita uma serie de abusividades, vez que 
ao consumidor e facultado, pura e simplesmente, aderir ou nao as clausulas nele constantes. 

Por ser tSo patente a desigualdade entre predisponente e aderente, e que o CDC, 
atraves de seu art. 29, estende a este ultimo suas normas protecionistas e cogentes, ainda que 
ele nao esteja abarcado pelo conceito padrao de consumidor, ou seja, como desunatario final 
de produtos e servicos (art. 2°). 

No contexto da protecao ao aderente prevista pelo CDC, toma-se relevante a 
analise dos contratos firmados com instituicoes financeiras, uma vez que estas se utilizam, era 
larga escala, do metodo de contratacao por adesao. 

O credito e hoje o principal fator de desenvolvimento das atividades produtivas e 
de consumo. As instituicoes financeiras, cientes da necessidade imperiosa do credito para a 
economia capitalista, captam e aplicam recursos no mercado, fazendo dessa intermediacdo sua 
atividade primaria. E atraves da pratica massificada de tal atividade que provem os lucros. 

Na busca incessante de lucros, muitas vezes, as instituicoes financeiras se 
prevalecem de sua posiclo economicamente preponderante. Como os contratos de adesao sSo 
a regra - praticamente inexistindo outras formas de contratacao utilizadas pelas instituicoes 
financeiras - e, portanto, o conteudo contratual e por elas imposto, comum sao os abusos 
praticados, atraves da inclusao de clausulas limitadoras dos direitos do aderente e, nao raro, 
ilegais. 

Considerando que o lucro na intermediacao do credito se origina, basicamente dos 
juros, e na clausula que regula sua incidencia sobre o montante da divida que se encontram os 
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problemas mais contundentes, desde a estipulacao da taxa, passando pela capitaiizacao, ate o 
metodo de calculo. 

De fato, a capitaiizacao dos juros e atualmente um dos maiores problemas 
relativos aos encargos financeiros cobrados pelos mutuantes. Em geral, os varios aruilcios e 
formas utilizadas para capitalizar os juros acabam, ao longo do tempo, por agravar mais a 
situacao do mutuario do que a propria elevacao de taxas. 

E por isso que ha muito sao editadas leis visando coibir a capitaiizacao desmedida 
dos juros, como e o caso do Decreto n° 22.626/33, chamado de Lei da Usura, que a admite 
apenas anualmente, e da orientacao do STF sumulada sob o n° 121, reputando legal a 
capitaiizacao de juros, ainda que convencionada pelas partes. 

A reacao das instituicoes de credito, entretanto, nio tardou. Pautadas na Lei a° 
4.595/64, alegam nao estarem abrangi das por quaisquer dos dispositivos da Lei da Usura 
dentre eles o que proibe a capitaiizacao de juros, tese esta corroborada pela Sumula a° 596, 
tambem do STF. 

Completamente a parte dessa discussao, estSo as operacoes de credito que 
possuem regulamentacSo especifica quanto a possibilidade de capitaiizacao de juros, como e o 
caso do mutuo rural, vez que nSo podem se socorrer da vedacao prevista na Lei da Usura, 
necessitando, pois, de outros mecanismos que coibam os abusos praticados pelas instituicoes 
de credito. 

O Decreto-lei n.° 167/67, que disciplina os titulos de credito rural, preve que os 
juros, nesta operacao de credito especifica, podem ser capitalizados nas datas em que forem 
exigiveis. Na estipulacao dessas datas, as quais determinam o periodo capitalizavel, e que se 
encontra o foco das discussocs. A norma supra deixa claro a possibilidade de capitaiizacao 
semestral, mas se mostra obscura quanto a permissao dessa pratica tambem em periodos 
menores. 
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O desenvolvimento da atividade primaria e questao de grande interesse social, 

motivo pelo qual a lei lhe confere tratamento privilegiado. Sendo o credito rural o principal 
fator de fomento dessa atividade, possui regramento diferenciados das demais operaooes de 
credito, como uma serie de incentivos. Sendo assim, causa especie a possibilidade de 
capitaiizacao de juros semestralmente em operacao de credito destinada a uma atividade em 
que predomina o interesse publico, quando nas demais operaooes esta pratica so e permitida 
anualmente. Que se dira da capitaiizacao era periodos inferiores ao semestral. 

Procurando dirimir essas discussoes, foi editada a Sumula n.° 93 do STJ - "a 
legislacao sobre cedulas de credito rural ... admite o pacto de capitaiizacao de juros" -, que 
deu respaldo a tese de que, sendo expressamente convencionada, a. estipulacao que peeve a 
capitaiizacao de juros no credito rural, em qualquer periodo que seja, e nao so possivel como 
legal. 

Admitindo-se que a capitaiizacao, inclusive mensal, e perfeitamente possivel no 
mutuo rural, ela esta irremediavelmente adstrita a existencia do "pacto", este considerado a 
luz da nova teoria contratuaL Portanto, a interpretacao da Sumula n.° 93 passa por 
consideracoes de ordem publica, observando-se o conjunto do sistema normativo, e nao 
apenas leis isoladas. 

Consumidor por equiparacao, face ao metodo de contratacao por adesao, o 
tomador do credito rural dispSe, em seu favor, de toda a protecao contratual conferida pelo 
CDC, que impoe ao fornecedor a observancia de uma serie de requisitos formais e materiais 
de validade das clausulas que compSe o conteudo do contrato de adesao. 

Calcada no principio da boa-fe objetiva e da transparencia nas relacdes 
contratuais, o dever de informacao e o principal requisito de validade do contrato de adesao. 
Ao predisponente-fornecedor cabe informar o aderente-consumidor acerca da obrigacao que 
esta por assumir, com todas suas implicacoes, sob pena de nao o vincular ao cumprimento do 
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contrato, naquilo que nao Ihe foi oportunizado conhecer. E assim que a informacao toma 
posicao de destaque, sendo, em ultima analise, o fator determinante quanto a existencia ou 
nio do "pacto" de capitaiizacao de juros no credito rural. 

Nesse sentido, a simples assinatura no instrumento contratual nao basta para 
caracterizar o "pacto". Este somente existira se o consumidor, antes de firmar o contrato, pelo 
fornecedor foi informado efetiva e adequadamente sobre todos os seus aspectos, inclusive 
atraves do proprio texto contratual, observadas as tecnicas de redacao determinadas pelo 
CDC: clausulas em destaque sempre que limitarem os direitos do consumidor, sendo estas 
escritas com clareza e facilmente compreensiveis, com caracteres ostensivos e legjveis etc. 

O tomador do credito rural, em regra, e pessoa simples e de instrucSo basica. Na© 
raro, sequer sabe o significado de capitaiizacao. O instrumento contratual, tal qual uttlizado 
pelas instituicoes financeiras, em nada Ihe facilita a compreensao das implicacoes da 
capitaiizacao dos juros, quanto mais acerca de seu metodo de calculo. Ao reves, continua 
utilizando-se macicamente de contratos de adesao, redigidos em letras minusculas, com 
clausulas complexas, e ate confusas, ignorando por completo o Codigo de Defesa do 
Consumidor. 

Assim, as estipulac5es de capitaiizacao de juros inseridas nas cedulas e notes de 
credito rural, em sua quase totalidade, nao caracterizam o "pacto" de que trata a Sumula n.° 93 
do STJ, eis que alheias as normas de protecao contratual do consumidor, plenamente 
aplicaveis a especie. 

Desta feita, a nao observancia das normas cogentes do Codigo de Defesa do 
Consumidor, ao se firmar o pretenso "pacto" de capitaiizacao de juros no credito rural, 
implica necessariamente, na invalidade da estipulacao, eis que "os contratos que regulam as 
relac5es de consumo nao obrigarao os consumidores, se nao lhes for dada a oportunidade de 
tomar conhecimento previo de seu conteudo, ou se os respecu'vos instrumentos forem 
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redigidos de modo a dificultar a compreensao de seu sentido e aicance" (art. 46, do CDC). E, 
uma vez invalida a previsao contratual, por inexistencia do "pacto", reputa-se a referida 
clausula como nio escrita, motivo pelo qual nao ha que se falar em capitaiizacao de juros, seja 
mensal, semestral ou mesmo anual. 
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