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SÚMULA N. 176

É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada 

pela ANBID/CETIP.

Referência:

CC/1916, art. 115.

Precedentes:

AgRg no Ag  47.011-SC (4ª T, 05.09.1995 – DJ 23.10.1995)

AgRg no Ag  54.132-SC (3ª T, 30.10.1995 – DJ 18.12.1995)

AgRg no Ag  68.529-RS (3ª T, 06.08.1996 – DJ 02.09.1996)

REsp  28.599-MG (4ª T, 06.12.1994 – DJ 20.03.1995)

REsp   44.847-SC (2ª S, 30.08.1995 – DJ 02.10.1995)

REsp   46.746-SC (4ª T, 20.09.1994 – DJ 31.10.1994)

REsp   50.478-SC (4ª T, 08.11.1994 – DJ 12.12.1994)

REsp   56.154-RS (4ª T, 12.12.1994 – DJ 20.03.1995)

REsp   57.731-SC (3ª T, 27.11.1995 – DJ 26.02.1996)

REsp   60.678-RS (3ª T, 24.10.1995 – DJ 27.11.1995)

REsp   92.868-RS (4ª T, 18.06.1996 – DJ 05.08.1996)

REsp  95.537-RJ (4ª T, 03.09.1996 – DJ 07.10.1996)

Segunda Seção, em 23.10.1996

DJ 06.11.1996, p. 42.845





AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 47.011-SC 
(93.35329-2)

Relator: Ministro Barros Monteiro

Agravante(s): Banco do Brasil S/A

Agravado: R. Despacho de fl s. 61

Advogados: José Wanderley Kozima e outros e Ênio Expedito Franzoni e 

                   outros e Izaías Batista de Araújo e outros.

EMENTA

Nota de crédito rural. Juros. Taxa “ANBID”.

É ilegal a cláusula que atribui à “ANBID” a fi xação da taxa de 
encargos fi nanceiros suportados pelo devedor. Precedentes da Quarta 
Turma e da Segunda Seção.

Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: Decide 
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental, na forma do relatório e notas taquigráfi cas 
precedentes que integram o presente julgado. Votaram com o Relator os Srs. 
Ministros Ruy Rosado de Aguiar, Fontes de Alencar e Sálvio de Figueiredo.

Brasília (DF), 05 de setembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Sálvio de Figueiredo, Presidente

Ministro Barros Monteiro, Relator

DJ 23.10.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Barros Monteiro: A fl s. 61 proferi decisão do seguinte teor:

A Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu 
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A. 
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Entendeu, contudo, que as taxas de juros fi xadas pela Associação Nacional dos 
Bancos de Investimento e Desenvolvimento - ANDIB e CETIP, por potestativas 
incidem na vedação do art. 115 do Código Civil - fl s. 23.

Opostos embargos declaratórios, onde se alegava vulneração ao art. 5º, XXXVI, 
da CF, restaram rejeitados.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A manejou recurso especial com arrimo 
nas alíneas a e c do permissor constitucional. Apontou contrariedade à Lei n. 
4.595/1964 e aos arts. 20 e 115 do Código Civil.

A divergência pretoriana não se acha confi gurada, desatendidos que se acham 
os requisitos do art. 255, § 1º, do RISTJ, porquanto os acórdãos indicados como 
paradigmas não vêm acompanhados por certidões ou cópias autenticadas, nem 
tampouco foram citados os repositórios ofi ciais, autorizados ou credenciados, em 
que os mesmos se achem publicados.

O Acórdão recorrido nada cogitou acerca da Lei n. 4.595/1964 e do art. 20 do 
Código Civil. Incidem nesse passo as Súmulas n. 282 e n. 356-STF.

No que concerne ao art. 115 do CCB, claro está que a apreciação da questão 
posta pelo recorrente no apelo especial exige a incursão em matéria de fato, 
inviável no âmbito augusto do recurso ora em exame (Súmulas n. 5 e n. 7-STJ). 
Assim é que, para qualifi car-se e quantifi car-se a taxa de juros fi xada pela ANDIB e 
CETIP, será absolutamente necessário descer-se aos planos dos fatos, circunstância 
que, como assinalado, não se compadece com a natureza do apelo extremo.

Do quanto exposto, nego provimento ao agravo.

O réu - Banco do Brasil S.A. apresentou este agravo regimental, alegando 
que não se cuida no caso de interpretar-se cláusula contratual ou de reexaminar-
se matéria de fato. Acrescentou que pretende, sim, ver declarada a validade de 
cláusula que estabelece como taxa de juros a fi xada pela ANBID. Sustentou, por 
fi m, que o dissídio se acha demonstrado e que, de outra parte, os temas alusivos 
à Lei n. 4.595/1964 e ao art. 20 foram preqüestionados.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Barros Monteiro (Relator): - Assiste razão ao banco 
recorrente ao enfatizar que não se trata na espécie de mera interpretação de 
cláusula contratual, com vistas à eventual incidência da Súmula n. 5-STJ. 

O que se discute in casu é a validade das taxas de juros fixada pela 
ANBID, desde que o Acórdão recorrido as considerou ilegais, por defi nidas 
unilateralmente.
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Nesse ponto, entretanto, não colhe a pretensão recursal manifestada, pois 
a C. Segunda Seção desta Corte, em julgamento recente, reputou inválida a 
indigitada cláusula, visto cuidar-se de cláusula potestativa, em face do caráter 
unilateral de sua determinação, ou seja, feita pela Associação das instituições 
fi nanceiras, no resguardo de seu primordial interesse, de tal forma a relegar a sua 
fi xação ao arbítrio de uma das partes. É o que se assentou no REsp n. 44.847-6-
SC, relator Ministro Nilson Naves.

De maneira que, ante o pronunciamento da Segunda Seção, aplica-se ao 
caso o Enunciado da Súmula n. 83 desta Casa, de conformidade com o qual:

Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do 
Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Aliás, essa era a orientação já traçada pela C. Quarta Turma a respeito do 
tema (REsp n. 46.746-2-SC, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; REsp n. 47.344-
6-SC, rel. Min. Fontes de Alencar).

Quanto ao mais, a Lei n. 4.595, de 1964, e o disposto no art. 20 do CC não 
foram objeto de consideração pelo decisório recorrido, razão pela qual ausente, 
de fato, o requisito do preqüestionamento nesse particular. De qualquer forma, 
em face da diretriz tomada no apelo especial supra referido pela Segunda Seção, 
não haveria mesmo que se falar em vulneração do mencionado diploma legal e 
do art. 20 do Código Civil, invocados pelo recorrente.

Do quanto foi exposto, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 54.132-SC 
(94.0021110-4)

Relator: Ministro Waldemar Zveiter

Agravante: Banco do Brasil S/A

Agravado: O R. Despacho de fl s. 69

Partes: Banco do Brasil S/A e Francisco Luiz Casagrande

Advogados: Acelio Jacob Roehrs e outros

                   Enio Expedito Franzoni
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EMENTA

Processual Civil. Agravo regimental. Exame de cláusulas 

contratuais. Impossibilidade. Súmula n. 5-STJ. Dissídio jurisprudencial. 

Ausência de demonstração.

I - A análise da alegada negativa de vigência dos dispositivos 

legais tidos como afrontados esbarra no enunciado da Súmula n. 

5-STJ, pois a intenção do Agravante é a interpretação de cláusula 

contratual

II - Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.

III - Ainda que assim não fosse assentou a Colenda Segunda 

Seção da Corte ser ilícita a cláusula contratual que estipulou os 

encargos fi nanceiros previstos nas taxas AMBID e CETIP (REsp n. 

44.847 - DJ 02.10.1995).

IV - Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Ministros 

da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 

e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo 

regimental. Participaram do julgamento os Senhores Ministros Cláudio Santos, 

Costa Leite e Eduardo Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro 

Nilson Naves.

Brasília (DF), 30 de outubro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Waldemar Zveiter, Presidente e Relator

DJ 18.12.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: - Banco do Brasil S/A agrava 

regimentalmente o despacho de fl s. 69. Negou-se seguimento ao Agravo de 

Instrumento por incidir à espécie o disposto na Súmula n. 5-STJ e por ausência 

de comprovação do dissídio jurisprudencial.
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Sustenta o Agravante não pretender interpretação da disposição contratual, 

mas sim a obtenção da correta qualifi cação jurídica da relação em questão, ou 

seja, se é lícita ou não a correção com base nas taxas ANBID e CETIP.

Sustenta, mais, ter havido a correta demonstração do dissídio 

jurisprudencial.

Faz uma breve incursão sobre a taxa fl utuante praticada pelo Sistema 

Financeiro da Habitação, alegando que sua fi xação não se dá ao alvedrio do 

credor, eis que depende da oscilação do mercado fi nanceiro, tudo com a devida 

autorização do Conselho Monetário Nacional.

Por fi m, ressalta ter sido o próprio devedor, pelo inadimplemento, que 

fez incidir a taxa fl utuante pactuada que, se não for aplicada, estimulará o 

descumprimento de obrigações.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Nestes autos de ação ordinária 

de anulação de cláusulas contratuais relativas à nota de crédito rural, o Banco do 

Brasil S/A almeja demonstrar não ter intenção em interpretar tais cláusulas.

Porém, há trechos da decisão recorrida que comprovam o contrário. 

Vejamos:

Relativamente aos encargos financeiros às taxas ANBID/CETIP, é notória a 
complexidade de seu cálculo.

Sua utilização, embora reservada para os casos de inadimplemento, 
será feita, conforme consta da alínea a à taxa média que refl ita o custo 
financeiro de captação, na modalidade mais negociada do mercado - 
préfi xado ou pósfi xado - divulgada pela Associação Nacional dos Bancos 
de Investimento e Desenvolvimento - ANBID ou pela Central de Liquidação 
e Custódia de Títulos Privados - CETIP (taxa média de CDB, nessa ordem 
de preferência, inclusive variação positiva do indexador a que estiver 
associada, caso adotada a modalidade pósfi xada), acrescida de sobretaxa 
conforme a seguinte cláusula: I = (1 + A/100 x (1 + S/100 - 1) x 100, onde I 
= Taxa mensal (mês comercial) unifi cada, na forma percentual, em 3 (três) 
casas decimais; A = Taxa mensal (mês comercial) na forma percentual, com 
vigência até o próximo reajuste - que se dará nos prazos previstos a seguir 
-, equivalente a maior entre as taxas médias de captação (préfi xadas ou 
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pósfi xadas), divulgadas nos quinze dias úteis que antecederam à data do 
início de sua vigência; S = sobretaxa de 4,000% (quatro por cento) ao mês, 
na forma percentual.

Além disso, “a taxa A será reajustada a cada período de trinta dias, 
caso adotada a modalidade préfi xada, e a cada período de 90 dias, caso 
adotada a modalidade pósfi xada, ou em outro prazo que o Banco Central 
do Brasil vier a defi nir como mínimo para a captação em cada uma dessas 
modalidades ...”.

Dispõe-se, ainda, na alínea b, que “caso não seja possível a aplicação 
dos encargos previstos na alínea a, será cobrada - a critério do Banco, 
a maior taxa de captação praticada pelo Banco, ou qualquer outra taxa 
média de captação, cuja série seja de conhecimento público e divulgada 
regularmente - na modalidade mais conhecida do mercado, préfi xada ou 
pósfi xada”.

Finalmente, na alínea c, diz-se que os “encargos fi nanceiros defi nidos 
nas alíneas a e b anteriores serão calculados pelo método hamburguês e 
debitados no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, esclarecido 
que os juros serão calculados sobre o capital previamente corrigido”. (fl s. 
21-23)

Adiante:

Diz-se na nota de crédito rural que será utilizada a taxa média, na 
modalidade mais praticada no mercado - como a fi xação prévia ou a posteriori 
- conforme divulgação da Associação Nacional dos Bancos de Investimento e 
Desenvolvimento ou pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados, 
consoante fórmula matemática constante da avença, reajustáveis as taxas em 
períodos diferentes, 30 dias se adotada a fórmula préfi xada e 90 dias se pósfi xada, 
ou em prazo fi xado pelo Banco Central. (fl s. 24)

E mais:

Não se alegue que se trata de ato jurídico perfeito e assim sob a proteção 
do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque cláusula constante de 
contrato de adesão, em que a vontade do aderente se reduz ao mínimo, sendo-
lhe dada apenas a alternativa de aceitar globalmente a oferta ou recusá-la sem 
discussão (Antônio Chaves, Tratado de Direito Civil, 1984, p. 380) e art. 54, do 
Código de Defesa do Consumidor, podendo-se afirmar que tal cláusula, nos 
termos em que formulada, não atende aos requisitos de clareza, por forma a 
facilitar sua compreensão, pelo consumidor, como exigido pelo par. 3º do art. 54, 
do mesmo Código. (fl s. 27)
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Mesmo por isso e ante a peculiaridade do caso foi que se escreveu na 

ementa:

As taxas ANBID e CETIP. Inexigibilidade nas circunstâncias.

Induvidosamente, portanto, para a análise dos dispositivos legais tidos 

como afrontados, necessário um exame das cláusulas do contrato, o que é 

vedado pelo disposto na Súmula n. 5, desta Corte.

No que diz respeito ao dissídio jurisprudencial não houve o necessário 

confronto analítico com os acórdãos trazidos como paradigmas e, mais uma 

vez, toda a tese por estes desenvolvida cinge-se à interpretação de cláusulas 

contratuais.

Ainda que assim não fosse assentou a Colenda 2ª Seção desta Corte ser 

ilícita a cláusula contratual que estipulou os encargos fi nanceiros previstos nas 

taxas ANDIB e CETIP (REsp n. 46.746).

À vista do exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: - Sr. Presidente, voto de acordo com o Sr. 

Ministro-Relator, ressalvando o meu ponto de vista.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 68.529-RS 
(95.13246-0) (298)

Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito

Agravante: Banco do Brasil S/A

Agravado: O R. Despacho de fl s. 121

Partes: Banco do Brasil S/A e DR Instalações Elétricas Ltda - Micro 

          empresa

Advogados: Paulo César Calleri e outros e Valdir Cecil Schirmer
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EMENTA

Contrato de crédito em conta corrente. Taxa divulgada pela 

ANBID.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífi ca no sentido de ser ilegal 

a previsão contratual de taxa a ser divulgada pela ANBID, por estar 

submetida ao arbítrio de uma das partes.

2. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Ministros 

da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 

e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo 

regimental. Participaram do julgamento os Senhores Ministros Costa Leite, 

Nilson Naves, Eduardo Ribeiro e Waldemar Zveiter.

Brasília (DF), 06 de agosto de 1996 (data do julgamento).

Ministro Waldemar Zveiter, Presidente

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Relator

DJ 02.09.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: - Banco do Brasil S/A 

interpõe agravo regimental contra decisão que negou seguimento a agravo de 

instrumento assim fundamentada:

Sobre o tema em discussão a jurisprudência deste Tribunal vem se fi rmando 
no sentido da inaceitabilidade de estipulações contratuais que prevejam a 
incidência de taxas, como a da “ANBID” ou de “índices sobre cuja aferição uma das 
partes contratantes exerça em maior ou menor medida, infl uência, ingerência”, 
conforme esclareceu o eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO no julgamento 
do Recurso Especial n. 28.599-2, ocorrido em 06 de dezembro de 1994 (DJ 
20.03.1995). (fl s. 121)
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O agravante sustenta a legalidade do cálculo dos encargos contratuais pela 

ANBID (fl s. 123-126).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (Relator): - Versam os 

autos sobre a legalidade ou não de cláusula contratual que prevê a aplicação de 

taxa divulgada pela ANBID.

A matéria, como assinalado na decisão agravada, já encontra-se pacifi cada 

neste Tribunal em sentido contrário à tese do agravante, merecendo reprodução 

as ementas dos seguintes acórdãos:

Crédito rural.

Juros capitalizados semestralmente, de acordo com previsão contratual; 
elevação dos juros, por causa da inadimplência, a 1% a.a.; os encargos do devedor 
não podem ser calculados pela taxa divulgada pela ANBID.

Recurso não conhecido. (REsp n. 86.335-RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 
de 13.05.1996)

Crédito rural. Março/1990. Índice corretivo. Capitalização mensal dos juros. 
Prêmio “Proagro”. Taxa “ANBID”.

1. Tratando-se de crédito rural, em que a correção monetária se acha atrelada 
aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, aplicável é no mês 
de março/1990 o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. 
Precedentes.

2. Possível a capitalização mensal dos juros pactuada, nos termos do art. 5º, 
caput, do Decreto-Lei n. 167, de 14.02.1967, que excepciona a regra proibitória 
estabelecida na chamada Lei de Usura.

3. Impreqüestionamento do tema relativo à ilegitimidade do banco comercial 
para responder à impugnação oposta pelo produtor rural quanto ao modo de 
cobrança do adicional do “Proagro” (Súmula n. 282-STF).

Com relação aos valores exigidos, não se verifi ca contrariedade aos arts. 4º, 10, 
37 e 76 do Decreto-Lei n. 167/1967, a par de a solução da controvérsia depender 
da interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5-STJ).

4. É ilegal a cláusula que atribui à “ANBID” a fi xação de encargos fi nanceiros 
suportados pelo devedor. Precedente da 2ª Seção - STJ.

Recurso Especial conhecido, em parte, e provido. (REsp n. 41.593-4-RS, Rel. 
Min. Barros Monteiro, DJ de 15.04.1996)
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Execução fundada em cédula rural pignoratícia. 1. Pretensão de encargos 
financeiros correspondentes à taxa divulgada pela Associação Nacional dos 
Bancos de Investimento e Desenvolvimento - ANBID. Impossibilidade, a teor de 
precedentes da 2ª Seção do STJ: REsp’s n. 44.847, n. 46.746, etc. Súmula n. 284-
STF. 2. Capitalização mensal de juros. Possibilidade, de acordo com inúmeros 
precedentes da 2ª Seção do STJ. Por todos, REsp n. 57.442. 3. Recurso especial 
conhecido em parte e provido nessa parte. (REsp n. 62.609-RS, Rel. Min. Nilson 
Naves, DJ de 05.02.1996)

Cédula de crédito rural.

Juros. Capitalização.

Possibilidade de que se faça mensalmente.

Taxa ANBID. Jurisprudência da 2ª Seção no sentido da nulidade da cláusula 
que a elege. (REsp n. 60.678-RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 27.11.1995).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 28.599-MG (92.0027082-4)

Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo

Recorrente: BMG Leasing S/A Arrendamento Mercantil

Recorrida: Transportadora Binotto S/A

Advogados: Fernanda Guimarães Hernandez Guerra de Andrade e outros

                   Marcos Aurélio Ribeiro e outros

EMENTA

Processo Civil. Ação declaratória. Possibilidade de interpretação 

de cláusula. Ilegitimidade de estipulações contratuais. Súmula-STJ, 

Verbete n. 5. Resoluções e portarias. Não enquadramento no conceito 

de lei federal. Precedentes do Tribunal. Recurso desacolhido.
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I - Segundo precedentes do Tribunal, é admissível obter-se a 

interpretação de cláusula contratual através da ação declaratória. 

Destarte, possível tal ação intentada com o objetivo de obter-se a 

certeza da existência e o exato conteúdo dos efeitos da relação jurídica 

decorrentes da aplicação do contrato.

II - A Quarta Turma tem considerado inadmissíveis as 

estipulações contratuais que prevejam encargos fi nanceiros vinculados 

a taxas ou índices sobre cuja aferição uma das partes contratantes exerça 

infl uência em maior ou menor medida, a exemplo da denominada 

“taxa ANBID”.

III - O recurso especial, por seu turno, não é via hábil para o 

reexame de cláusulas contratuais, como proclama o Enunciado n. 5 da 

jurisprudência sumulada da Corte.

IV - A jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que 

resoluções e portarias administrativas, ainda que de caráter normativo, 

não estão incluídas na expressão “lei federal”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso. Votaram 
com o Relator os Ministros Barros Monteiro, Ruy Rosado de Aguiar, Antônio 
Torreão Braz e Fontes de Alencar.

Brasília (DF), 06 de dezembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Fontes de Alencar, Presidente

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator

DJ 20.03.1995

EXPOSIÇÃO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo: Cuida-se de ação declaratória 
proposta pela recorrida, via da qual se pretende a declaração de nulidade de 
cláusula contratual referente a contrato de leasing que disciplinava a forma de 
correção e reajuste das prestações do mesmo.
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Do que se depreende da análise dos autos, a autora celebrou com a recorrente 

contrato de leasing no mês de março de 1988, visando ao arrendamento de 

diversos bens móveis, devidamente discriminados na inicial.

Dispôs o contrato que as prestações seriam reajustadas com base na 

variação das Obrigações do Tesouro Nacional, com a adoção de juros fl utuantes, 

levando-se em consideração a taxa média de captação de CDB’s pós-fi xadas, 

com cláusula de reposição a cada 60 (sessenta) dias, prevendo ainda a avença que, 

na hipótese de extinção da OTN - então índice ofi cial adotado -, a arrendante 

poderia, em sua substituição, adotar as taxas máximas praticadas nas operações 

ativas da mesma, quando da correção.

O pedido foi julgado procedente, assim se manifestando o Juiz sentenciante.

Trata-se, como se vê, de contrato de adesão, no qual inexiste qualquer discussão 
prévia, onde uma das partes, sempre o aderente, se submete a vontade do outro. 
Segundo o magistério de Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, 
5º Volume, p. 31 - “nos contratos de adesão, inexiste liberdade de convenção, nele 
se exclui qualquer discussão entre as partes”. Então, o aderente aceita as cláusulas 
preexistentes ou impressas e o assina ou não o contrato. Apesar dos pesares, 
nota-se que tudo ia bem e no espaço de 17 (dezessete) meses de sua vigência, no 
total previsto de 24 meses, o autor sempre pagou suas prestações sem qualquer 
problema, haja vista a inércia da ré, que até então nenhuma medida tomaria em 
relação ao contrato, conforme o silêncio do autor neste particular. Aliás período 
em que as taxas utilizadas eram aquelas plenamente suportadas pelo autor, pois 
as mesmas não fi cavam à critério e livre arbítrio da ré; para os cálculos dos reajustes 
das prestações. A partir de então, fez-se sentir o peso das cláusulas acima citadas, 
subordinado o autor à vontade, ao critério e ao arbítrio da ré, quanto a estipulação 
das taxas para os cálculos das prestações. E tal procedimento é plenamente 
vedado pela lei substantiva, porquanto trata-se de condição potestativa. Coibida 
pelo art. 115 do Código Civil, verbis: “São lícitas, em geral, todas as condições que 
a lei não vedar expressamente. Entre as condições defesas se incluem as que 
privarem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao arbítrio de uma das partes”. E 
não se pode confundir parâmetro de reajuste - pré-determinado ou acertado 
previamente pelas partes, tais como variação do dólar, variação da OTN Fiscal e 
juros) CDB - pós fi xado, etc ..., meios lícitos, com parâmetros aplicados ao livre 
arbítrio e critério por parte da cedente, o que não condiz com a boa técnica da 
pacífi ca convivência entre os contratantes. Leoninas as cláusulas apontadas e 
já repudiadas nas incontáveis decisões julgadas pelo Juízo monocrático, cópias 
anexadas aos autos, que seja através das ações declaratórias ou consignatórias 
ajuizadas. Nota-se a constante da mão protetora e intervencionista do governo 
no mundo econômico, no qual suas medidas atrabilárias só se prestam a tomar 
cada vez mais confusa a sempre caótica situação. E daquela vez não foi diferente, 
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precavendo-se então os mais atingidos com o apelo à Justiça. E para a requerida, 
membro de conglomerado fi nanceiro, é mais simples aplicar a taxa de juros e 
o índice de reajuste da prestação mais altos, pouco importando a posição ou 
situação do autor. Escolhida a forma mais onerosa, o tocar de uma tecla, e o 
novo valor afl ora, não restando ao devedor a alternativa de pagar, sem direito à 
discussão, ou ser constituído em mora e se sujeitar ao vencimento antecipado do 
contrato. Surge então, o abuso de direito, pois desvirtuado de forma anormal com 
o único objetivo de lesar ou prejudicar a outrem.

No caso presente, as prestações foram congeladas pela MP n. 32, Lei n. 
7.730 de 31.01.1989, até o mês de junho, extinta igualmente a OTN, substituída 
posteriormente pela BTN. Ora o autor cumpriu rigorosamente o pactuado até 
que a suplicada passara a exigir diferenças e reajustes além de suas forças, 
utilizando para tanto a prerrogativa que lhe concedia as cláusulas acima citadas. 
As prestações foram congeladas atendendo a determinação do Governo, 
objetivando a estabilização econômica do país, período em que os preços e 
serviços foram tabelados ofi cialmente, onde cada setor teve seu preço inerciado. 
Todos assim tiveram que suportar sacrifícios para se amoldarem à situação 
imposta, inclusive o sistema fi nanceiro sempre mais bajejado pelas benesses 
ofi ciais, e, após o descongelamento dos preços em geral, não poderia o autor, 
no caso específi co, ser atingido por uma norma legal que retroage seus efeitos 
à época do nefasto congelamento, pois se assim fosse, toda a economia do 
país teria que ser revista e as possíveis perdas dos vários setores econômicos 
reparadas num verdadeiro efeito marcha ré, e não somente o sistema fi nanceiro e 
bancário. Será que o dinheiro captado pelos Bancos no período do congelamento 
foi também reajustados nos mesmos índices e fórmulas previstas na Lei de n. 
7.843 de 18.10.1989, e os aplicadores receberam tais diferenças. Logicamente 
que não. E conforme bem salientou o Douto Magistrado Dr. Maurício Fiorito, 
em sua sentença de fl s. 152 – “A citada Lei n. 7.843/1989 não pode prevalecer no 
presente caso, pois se retroagir, atinge o ato jurídico perfeito, o que é vedado pela 
Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVI Parágrafo”.

Assim, pelo exposto e por tudo o que mais dos autos consta, julgo procedente 
a ação proposta, para declarar nulas as normas contidas nos parágrafos Sexto 
e único das cláusulas oitava e nova dos contratos, que deixam a critério e livre 
arbítrio da suplicada a fi xação das taxas e índices a serem aplicadas no cálculo 
das prestações, devendo prevalecer para tanto, o substituto da OTN que é o BTN 
mais juros praticados no momento dos pagamentos efetuados, prevalecendo as 
normas da Lei n. 7.843/1989, a partir de sua vigência, ou seja 19.10.1989.

A decisão foi integralmente mantida pelo Tribunal de Alçada de Minas 

Gerais, destacando-se do voto condutor do acórdão os seguintes trechos:

Condicionado potestivamente no contrato de adesão da espécie, a adoção de 
taxas máximas de correção, ou a maior taxa de captação praticada pelo recorrente, 
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ou por qualquer banco de primeira linha, postou-se a apelada como vítima de 
um verdadeiro abuso de direito “um máxima venia” quando surpreendido, após 
o congelamento de preços adotado pelo Governo (Lei n. 7.730/1989), com a 
exigência de reajustes retroativos, previstos na Lei n. 7.843/1989).

De outro norte, admitida a regência da matéria, pelo indicador substitutivo 
da OTN, qual seja, a BTN, julga-se que bem andou o MM. Juiz a quo ao coibir 
penalização da recorrida, em complementações verdadeiramente injustas, 
rogata venia, e advindas de disposições notadamente contrárias ao vigente 
ordenamento jurídico.

Irresignada, interpôs a ré recursos extraordinário e especial, este com fulcro 

nas alíneas a e c do permissor constitucional.

Sustenta, em síntese, que o acórdão violou os arts. 4º e 267, VI, CPC, 

ao fundamento de que ação declaratória não é via adequada para obter-se 

interpretação de cláusula contratual.

Aduz, ainda, que também restaram violados os arts. 115 do Código Civil 

e 3º da Lei n. 7.843/1989, bem como a Nota Técnica n. 12, de 06.03.1989, 

Resolução n. 1.143, de 26.06.1986 e Circular n. 1.047, de 09.07.1987, todas 

expedidas pelo Banco Central do Brasil.

Em contra-razões, argumenta a autora-recorrida que a matéria objeto 

do recurso não foi devidamente prequestionada no Tribunal de origem. E 

acrescenta que os atos normativos pretensamente violados não ensejam recurso 

especial, haja vista não serem os mesmos tratado ou lei federal.

Admitidos os recursos na origem, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo (Relator): 1. No que concerne à 

primeira pretensão recursal, verifi ca-se que a mesma não merece ser acolhida. 

Isto porque já se encontra devidamente assentado nesta Corte o entendimento 

segundo o qual é perfeitamente admissível obter-se a interpretação de cláusula 

contratual através da via da ação declaratória, conforme revelam, dentre outros, 

os julgados a seguir trazidos à colação, a saber, REsp n. 8.293-RJ, o relator 

Sr. Ministro Cláudio Santos e REsp n. 2.964-RJ, relator o Sr. Ministro Athos 

Carneiro, cujas ementas restaram assim consignadas, respectivamente:



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 4, (12): 379-438, setembro 2010 397

- O contrato pode ser interpretado na ação declaratória. Inexistência de ofensa 
ao art. 4º do CPC.

- Admite-se a ação declaratória para obtenção da certeza jurídica sobre a 
existência, inexistência ou modo de existir de uma relação jurídica. É cabível para 
a interpretação de cláusula contratual, a cujo respeito divergem em concreto os 
contratantes, buscando defi nir se a parte autora está ou não sujeita aos efeitos 
jurídicos pretendidos pelo outro contratante. Não se cuida, assim, de mera 
consulta ao Judiciário, mas de pedido de composição de uma lide atual.

No caso, suscitou a autora pronunciamento do Judiciário no sentido 

de obter a declaração de invalidade de cláusula contratual cujos efeitos, se 

reconhecidos operantes, certamente conduziriam à imposição de grave dano 

patrimonial em seu desfavor. A ação, portanto, teve por objeto não a mera 

leitura de disposição contratual, mas, sim, a solução de confl ito surgido como 

conseqüência da interpretação conferida pelas partes à aludida cláusula.

Via de conseqüência, poder-se-ia argumentar que a ação declaratória, in 

casu, foi intentada com o objetivo de obter-se a certeza da existência e o exato 

conteúdo dos efeitos da relação jurídica decorrentes da aplicação do contrato, 

alcançando, assim, o seu fi m.

Destarte, não se vislumbra no aresto recorrido a pretensa violação do art. 

4º, CPC, tampouco do disposto no art. 267, VI do mesmo diploma.

2. Por outro lado, impõe-se reconhecer que o cerne da demanda decorre 

da interpretação que se queira dar à cláusula contratual que regia o modo 

de reajuste das prestações do contrato de leasing fi rmado entre recorrente e 

recorrida.

Assim, seja para ratifi car o entendimento do acórdão, seja para reconhecer 

que o mesmo realmente violou os dispositivos legais apontados pela recorrente, 

a questão passa fundamentalmente pelo retorno à leitura da cláusula contratual 

discutida, vale dizer, é de mister para o deslinde da celeuma que se busque 

novamente a interpretação do exato conteúdo do mencionado dispositivo 

contratual, o que se contrapõe frontalmente ao disposto no Verbete n. 5 da 

Súmula STJ.

Com efeito, as instâncias ordinárias, ao procederem à análise da cláusula 

contratual em apreço, concluíram que o índice substitutivo nela previsto (taxas 

máximas praticadas nas operações ativas da arrendante) não poderia prevalecer, 

na medida em que estabelecido com infringência ao disposto no art. 115, in fi ne, 

CC.
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Tal entendimento, a par de lastreado no exame do instrumento da avença, 

de qualquer modo não comportaria reparos, sendo de salientar-se que esta 

Turma tem considerado inadmissíveis as estipulações contratuais que prevejam 

encargos fi nanceiros vinculados a taxas ou índices sobre cuja aferição uma das 

partes contratantes exerça, em maior ou menor medida, infl uência, ingerência.

Sob essa inspiração vêm sendo decididos, por exemplo, os casos em 

que eleita a intitulada “taxa ANBID” para cálculo dos encargos fi nanceiros 

incidentes sobre mútuos rurais contratados com instituições bancárias.

Confi ra-se, a propósito, o REsp n. 46.746-SC, relator o Sr. Ministro Ruy 

Rosado, assim ementado:

Nota de crédito rural. Encargos fi nanceiros. Taxa ANBID. É ilegal a cláusula 
inserta em nota de crédito rural, atribuindo à ANBID a fi xação da taxa de encargos 
fi nanceiros suportados pelo devedor. Resolução n. 1.143, de 26.06.1986, do CMN, 
e Circular n. 1.047, de 09.07.1986, do Bacen.

Recurso não conhecido (DJ de 31.10.1994).

Assim, reconhecidamente despida de efi cácia a disposição contratual que 

previa indexador substitutivo para o caso de extinção da OTN, não há que se 

cogitar da incidência da regra preconizada pelo art. 3º da Lei n. 7.843/1989, 

verbis:

As contraprestações, o valor residual e o preço de compra, oriundos de 
contrato de arrendamento mercantil sob a forma de leasing, em moeda nacional, 
que estipulem condição de fl utuação de taxa ou de substituição da correção 
monetária da Obrigação do Tesouro Nacional - OTN, ou da OTN Fiscal, por outra 
forma alternativa de cálculo dos encargos fi nanceiros, fi rmados até 15 de janeiro 
de 1989, serão reajustados de acordo com as bases pactuadas, observado o 
disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

Por óbvio, a aplicação desse preceito pressupõe que a “outra forma 

alternativa de cálculo dos encargos fi nanceiros” seja lícita e válida, o que, como 

visto, inocorre na espécie.

3. Outrossim, também se afi gura como improcedente a tese do recorrente 

de que o aresto teria violado disposições normativas expedidas pelo Banco 

Central do Brasil.

A jurisprudência desta Corte é pacífi ca ao entender que resoluções e 

portarias administrativas, ainda que de caráter normativo, não estão incluídos 



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 4, (12): 379-438, setembro 2010 399

na expressão “lei federal”. A respeito, inclusive, os REsp’s n. 41.745-7-RS e 

n. 41.800-3-PA, ambos de minha relatoria, dos quais se extraem as seguintes 

ementas:

1) - Processo Civil. Recurso especial. Pressupostos. Alínea a. Afronta a resolução 
ministerial. Inviabilidade. Súmula-STJ. Enunciado n. 35. Alínea c. Demonstração 
analítica da divergência. Recurso desacolhido.

I - A admissibilidade do recurso especial pela alínea a requer a demonstração 
efetiva de vulneração a dispositivo de lei federal, não bastando a indicação 
genérica do diploma legal.

II - Não se incluem na expressão “lei federal” as resoluções administrativas, 
ainda que de caráter normativo.

III - A abertura da via especial pelo dissídio pretoriano pressupõe a 
demonstração analítica de sua ocorrência, que não prescinde da transcrição dos 
trechos dos acórdãos que confi gurem o dissídio, mencionando as circunstâncias 
que identifi quem ou assemelhem os casos confrontados, não se aperfeiçoando 
pelo simples cotejo das ementas, salvo nas hipóteses de divergência notória, nas 
quais se possa extrair todo o conteúdo do dissenso.

IV - A jurisprudência sumulada desta Corte cristalizou, sob o Enunciado n. 35, 
o entendimento de que “incide correção monetária sobre as prestações pagas, 
quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de 
plano de consórcio”.

2) - Direito Civil. Consórcio. Prestações suplementares. Portaria n. 377/1986. 
Modificação tácita do contrato. Preservação da comutatividade contratual. 
Alínea a. Afronta a portaria. Inviabilidade. Alínea c. Divergência demonstrada. 
Precedentes. Recurso provido.

I - Se o participante de plano de consórcio não se insurgiu contra o repasse 
às prestações do aumento havido no valor do bem, permitido pela Portaria n. 
377/1986, aceitou tacitamente a alteração contratual por ela introduzida, com 
a conseqüência de serem projetados os restantes 50% e o reajuste do saldo de 
caixa para o fi nal do plano, com o aumento do número de prestações devidas, a 
fi m de preservar-se a comutatividade do contrato.

II - O recurso especial, com sede na Constituição, destina-se a assegurar a boa 
interpretação da lei federal e a uniformidade na sua exegese, não se prestando à 
proteção de resoluções e portarias administrativas.

Em face do exposto, não conheço do recurso.

Oportunamente remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.
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RECURSO ESPECIAL N. 44.847-SC (94.062559)

Relator: Ministro Nilson Naves

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrido: Itacílio Dalcero

Advogados: Lincoln de Souza Chaves e outros e Ênio Expedito Franzoni 

                   e outros

EMENTA

Nota de crédito rural. Encargos fi nanceiros correspondentes à 

taxa divulgada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento 

e Desenvolvimento - ANBID ou pela Central de Liquidação e 

Custódia de Títulos Privados - CETIP. Ilicitude da cláusula contratual 

que estipulou ditos encargos, sujeitando o ato ao arbítrio de uma das 

partes. Precedente da 4ª Turma do STJ: REsp n. 46.746. Recurso 

especial pelas alíneas a e c, de que a 2ª Seção conheceu pelo dissídio 

mas lhe negou provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 2ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e, por maioria, 

vencido o Sr. Ministro Cláudio Santos, negar-lhe provimento. Votaram com 

o Relator os Srs. Ministros Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar, Sálvio de 

Figueiredo, Barros Monteiro, Ruy Rosado de Aguiar e Costa Leite.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Antonio Torreão Braz.

Brasília (DF), em 30 de agosto de 1995 (data do julgamento).

Ministro Eduardo Ribeiro, Presidente

Ministro Nilson Naves, Relator

DJ 02.10.1995
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: - Segundo o relatório de fl s. 73-74

Itacílio Dal Cero aforou ação ordinária de nulidade de cláusulas contratuais, com 
pedidos cumulados de conteúdo declaratório, desconstitutivo e condenatório de 
depósito cautelar de valores contra o Banco do Brasil S/A.

Aduziu que face a frustração das safras agrícolas 89/90 e 90/91, obteve do réu 
liberação de crédito oriundo dos recursos do Tesouro da União no valor de Cr$ 
60.000,00, em duas parcelas de Cr$ 30.000,00, destinado este à manutenção da 
sua unidade familiar.

Sucedeu contudo que a predita linha de crédito exigia encargos típicos de 
contrato de fi nanciamento, tais como: atualização pela TRD; juros de 9% a.a., com 
capitalização semestral; além de, em caso de inadimplemento: multa de 10% 
sobre o valor atualizado; juros de mora de 1% a.a.; comissão de permanência ou 
taxa da ANBID/CETIP e IOF.

Entendendo não poder prevalecer as cláusulas contratuais apontadas, pleiteou 
a desconstituição das mesmas e a possibilidade do depósito cautelar do valor 
liberado com juros de 9% ao ano. Por fi m, pediu a concessão do benefício da 
assistência judiciária gratuita.

Em contestação, lembrou preliminarmente o réu ser descabida a concessão 
da assistência judiciária gratuita e ser o autor carecedor de ação face à errônea 
escolha do veículo processual adequado. Ainda em preliminar, aduziu ser 
impossível juridicamente a cumulação de pedidos expendida porquanto envolve 
procedimentos diversos.

Quanto ao mérito, defendeu as cláusulas contratuais pactuadas, haja vista 
amparadas sob pálio da legislação atinente à espécie. Pleiteou o julgamento 
antecipado.

Impugnou-se a contestação.

Julgou-se parcialmente procedente o pedido inaugural.

Da sentença apelaram as partes, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

deu provimento parcial à apelação do réu. No ponto que interessa ao presente 

julgamento, fi cou estabelecido na ementa do acórdão o seguinte:

Taxas ANBID e CETIP. Afronta ao art. 115 do Código Civil.

Não pode prevalecer a cláusula contratual, que sujeita o devedor ao arbítrio 
integral do credor, no que concerne a acréscimos fi xados por entidades voltadas à 
defesa dos interesses deste.
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Depois de rejeitados os seus embargos de declaração, o Banco do Brasil 

S.A. alegou, na petição do recurso especial, que o acórdão recorrido contrariara o 

art. 20 do Cód. Civil e a Lei n. 4.595/1964, bem como dissentira de julgados de 

outros tribunais. Em conclusão, pediu o recorrente a este Tribunal superior que 

considere legal a aplicação da taxa ANBID/CETIP.

O recurso subiu porque dei provimento ao agravo apensado. Fora na 

origem inadmitido o especial, a teor da Súmula n. 5 e do art. 255 e §§ do 

Regimento deste Tribunal (fl s. 170-1, que foram lidas).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): - Trata-se de nota de crédito 

rural, onde fi cou estabelecido que, na falta do pagamento dentro do prazo, o 

devedor responderia, a critério do credor (Resolução n. 1.129/1986 do Conselho 

Monetário Nacional), por 

(...) encargos fi nanceiros correspondentes à taxa média que refl ita o custo 
fi nanceiro de captação, na modalidade mais negociada no mercado - prefi xada 
ou pós-fi xada -, divulgada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento 
e Desenvolvimento - ANBID ou pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos 
Privados - CETIP (taxa média de CDB), nessa ordem de preferência (inclusive 
variação positiva do indexador a que estiver associada, caso adotada a 
modalidade pós-fi xada), acrescida de sobretaxa, (...)

A sentença declarou nula tal cláusula, que estabeleceu “taxa ANBID e 

a que prevê índice oriundo da CETIP, com a conseqüente desconstituição 

das mesmas, perdurando as demais”. Sentença que o acórdão confirmou, 

reportando-se a precedente do Tribunal, conforme estes tópicos:

Relativamente à alternativa do Banco em, a seu critério, debitar a taxa ANBID, 
trata-se realmente de cláusula potestativa, afrontosa ao art. 115 do Código Civil.

(...)

Extrai-se deste julgado o seguinte excerto:

Portanto, a fórmula de cálculo de juros consagra a taxa ANBID, ou 
seja, definida pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento e 
Desenvolvimento e, na ausência desta, da maior praticada pelo banco em 
suas operações de conta própria. Isto é irrefutável. 
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Ora, a taxa ANBID é originada de instituição voltada à defesa, como 
é lógico, dos interesses das empresas fi nanceiras, enquanto a incidência 
da maior taxa do banco, em caso de supressão daquela, revela também a 
impossibilidade de controle dos devedores.

Há, diante da severidade da cláusula, condição potestativa, isto 
é, dependente “do poder da vontade ou do mero arbítrio de uma das 
partes estipulantes, que têm interesse no negócio jurídico” (Pedro Nunes, 
“Dicionário de Tecnologia Jurídica”, 5ª ed., vol. I, p. 245), a qual “não é 
possível à formação de vínculo jurídico, por lhe faltar vontade séria de se 
obrigar” (Carvalho Santos, “Código Civil Brasileiro Interpretado”, Freitas 
Bastos, 9ª ed., vol. III, p. 34).

Aliás, o art. 115 do estatuto substantivo outra coisa não diz, segundo 
se infere do seu texto: “São lícitas, em geral, todas as condições, que a lei 
não vedar expressamente. Entre as condições defesas se incluem as que 
privarem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao arbítrio de uma das 
partes”.

O índice unilateral é ilegal, o mesmo ocorrendo com a capitalização 
autorizada na cláusula terceira do pacto mencionado, que pode ser 
concretizada “a juízo do Banco”.

O mesmo raciocínio deve conduzir à conclusão da inadmissibilidade da taxa 
CETIP, divulgada pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados, 
porque iguais os seus pressupostos.

Alega o recorrente que o acórdão recorrido deu à lei federal interpretação 

diversa da que lhe deram outros tribunais, consoante esses excertos dos julgados 

paradigmas:

Ora, o reajuste monetário com base na variação do indexador que estiver 
associado à taxa média de captação depósito a prazo fi xo, divulgada diariamente 
pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento 
(ANBID), não se estabeleceu condicionalmente. A condição seria a não divulgação 
da referida “taxa média de captação” pela ANBID, caso em que outro seria o 
indexador, precisamente aquele pretendido pelos Apelados. Não há, portanto, 
condição.

Demais, se condição houvesse, potestativa não seria, pois que não há confundir 
o mutuante Banco do Brasil S.A. com a ANBID. “Universitas distat a singulis”. É o 
princípio do art. 20 do Código Civil, verbis: “As pessoas jurídicas têm existência 
distinta da dos seus membros”. Com efeito, não há confundir o associado com a 
associação. (Ap-20/92, do Tribunal de Justiça de Sergipe).

(...)
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Quanto à “Taxa ANBID”, sua estipulação é plenamente lícita, pois se refere a 
taxa de juros obtida pela Associação Nacional dos Bancos de Investimentos, tendo 
em vista a média do volume de captação e aplicação, publicada diariamente nos 
principais jornais do país.

Em relação a estas taxas fl utuantes, dispôs a Circular n. 1.047, de 09.07.1986 em 
seu item 3:

Para efeito do disposto na alínea b, do item IV da Res. n. 1.143/1986, 
é facultada a uti1ização da taxa média de captação por Certifi cados de 
Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta dias), apurada por este 
Banco Central e divulgada por entidade por ele credenciada, ou de outra 
taxa referencial de fácil aferição e de conhecimento público.

Não demonstrou o apelante, em nenhum momento, que o banco tivesse 
cobrado taxa em desajuste com a autorizada pelo Banco Central para a operação 
em exame. (Ap-31.193-3, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

(...)

É válida a cláusula de reajuste monetário com base na variação do indexador 
que estiver associado à taxa média de captação de depósito a prazo fixo, 
divulgada diariamente pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento e 
Desenvolvimento, nas operações realizadas pelas instituições fi nanceiras. (Ap-
42.711-8, do Tribunal de Alçada do Paraná).

Sem cabimento o recurso, ao se fundamentar na alínea a. Alega-se que o 

acórdão “deixou de considerar a personalidade jurídica da Associação Nacional 

dos Bancos de Investimentos (ANBID), confundindo-a com a do Recorrente”. 

Entende-se, por isso, que ofendido foi o art. 20 do Cód. Civil.

Mas, não houve a ofensa. O que fi cou resolvido foi que a cláusula em 

questão estava sujeita ao arbítrio de uma das partes, donde tratar-se de cláusula 

proibida. O fato da ANBID não fazer parte do contrato em nada altera o 

raciocínio do acórdão, visto cuidar-se de entidade, conforme o enunciado em 

sua ementa, voltada “à defesa dos interesses” do credor. O certo é que não foi 

atingido o disposto no art. 20, parecendo-me exata a interpretação local, ao se 

valer do aludido art. 115.

A respeito da Lei n. 4.595/1964, não vejo em que local destes autos 

possa residir a contrariedade. Veja-se o recurso, neste passo, na fl . 108 (lê). Não 

há informação precisa se o Banco Central do Brasil deu autorização para a 

cobrança de tal taxa. Se a deu fê-lo através de portarias, matéria estranha ao 

especial, por não se enquadrar na alínea a do texto constitucional.
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A 4ª Turma já emitiu opinião a respeito da questão aventada nestes autos. 

Foi no REsp n. 46.746, também de Santa Catarina, com essa ementa redigida 

pelo Sr. Ministro Ruy Rosado: “Nota de crédito rural. Encargos fi nanceiros. 

Taxa ANBID. É ilegal a cláusula inserta em nota de crédito rural, atribuindo 

à ANBID a fi xação da taxa de encargos fi nanceiros suportados pelo devedor. 

Resolução n. 1.143, de 26.06.1986, do CMN, e Circular n. 1.047, de 09.07.1986, 

do Bacen. Recurso não conhecido” (julgado em 20.09.1994). Eis o voto de S. 

Exª, acolhido pela Turma:

1. O v. acórdão recorrido, ao dizer que não pode prevalecer cláusula contratual 
que deixa a fi xação do valor dos encargos fi nanceiros do mútuo ao talante da 
entidade de classe a que pertence o credor, não causou ofensa ao artigo 20 do CC, 
nem ao artigo 115 do mesmo diploma. O julgado não fez tábua rasa do princípio 
da diversidade que existe entre a pessoa jurídica e seus membros, nem esqueceu 
que a entidade de classe não integra a relação processual. Apenas considerou, 
na complexidade do contrato e conhecendo a realidade do mercado fi nanceiro, 
que atribuir a estipulação das taxas devidas em razão do fi nanciamento bancário 
à entidade de classe do próprio banco, associação criada evidentemente para 
defesa dos interesses dos estabelecimentos bancários, e não dos devedores dos 
bancos, seria o mesmo que deixar ao arbítrio do credor a fi xação do preço do 
negócio. O princípio da igualdade, que o artigo 115 do CC quer preservar, fi ca 
igualmente malferido seja com fi xação dos encargos pelo próprio banco, seja 
pela sua associação de classe. Portanto, aplicando extensivamente o disposto no 
art. 115 do CC ao caso dos autos, o v. acórdão deu adequado cumprimento ao 
princípio de igualdade no contrato, que o juiz deve sempre procurar manter por 
ser uma das condições para a realização do justo.

2. Não houve negativa de vigência às leis que regulam o mercado fi nanceiro.

Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional “disciplinar o 
crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas 
formas” (inciso VI) e “limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, 
comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços 
bancários ou fi nanceiros” (inciso IX), conforme está expresso no artigo 4° da Lei n. 
4.595/1964.

Foi no exercício dessa competência que o Conselho Monetário expediu a 
Resolução n. 1.143, de 26 de junho de 1986, para:

I - autorizar as instituições financeiras a realizar operações ativas e 
passivas a taxas flutuantes (variáveis), que poderão ser reajustadas em 
períodos fi xos, desde que tais operações tenham prazo igual ou superior a 
180 dias.
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Pelo mesmo diploma, fi cou o Banco Central do Brasil autorizado a:

IV - b) fi xar parâmetro para base do reajuste periódico das taxas de que 
trata o item I desta Resolução.

No desempenho da função à qual estava autorizado, o Banco Central expediu 
a Circular n. 1.047, de 09 de julho de 1986, cujo artigo 3º tem a seguinte redação:

3. Para efeito do disposto na alínea b, do item IV, da Resolução 
n. 1.143/1986, é facultada a utilização da taxa média de captação por 
Certificados de Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta) 
dias, apurada por este Banco Central e divulgada por entidade por ele 
credenciada, ou de outra taxa referencial de fácil aferição e de conhecimento 
público.

Como se vê, a taxa variável somente pode ser fixada pelo Banco Central, 
conforme delegação recebida do Conselho Monetário Nacional. A disposição 
dúbia constante do final do artigo 3°, da Circular n. 1.047/1986, deve ser 
entendida como uma outra taxa também fixada pelo mesmo Banco Central, 
pois não se concebe estivesse ele abrindo mão da autorização delegada pelo 
Conselho Monetário Nacional, e, muito menos, entregando-a a uma entidade 
interessada nos resultados da fi xação dos valores dos encargos fi nanceiros.

Portanto, o acórdão que recusa aceitação à cláusula contratual que atribui à 
Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e Desenvolvimento (ANBID) e à 
Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados (CETIP) a estipulação da taxa 
variável dos encargos fi nanceiros dos empréstimos bancários, especialmente da 
nota de crédito rural, concedida a título de amparo ao pequeno agricultor, fez a 
exata aplicação das normas que regem o sistema.

3. Quanto à divergência jurisprudencial sobre a aceitação das tabelas da 
ANBID/CETIP, dou-a por demonstrada, mas me fi lio à orientação do v. acórdão 
recorrido, pelas razões expostas.

4. Isto posto, conheço em parte do recurso, pela divergência, mas lhe nego 
provimento.

Tal o contexto, conheço do recurso pelo dissídio, mas lhe nego provimento.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: - Sr. Presidente, na Terceira Turma, 

penso que fui o primeiro a receber um processo dessa mesma natureza. Proferi 

meu voto lá fi liando-me também à corrente já manifestada pela Egrégia Quarta 



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 4, (12): 379-438, setembro 2010 407

Turma, no sentido de considerar essa cláusula potestativa. Esse processo, cujo 

julgamento ainda não se concluiu, em face de pedido de vista, de que fui Relator, 

faz-me manter essa posição. Tenho que os argumentos trazidos pelo acórdão 

recorrido, assim como aqueles outros de que foi Relator o Eminente Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, convencem-me do acerto da decisão local.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Senhor Presidente, acompanho o 
Relator na linha do pensamento exposto na Quarta Turma.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Cláudio Santos: - Em todos os mercados financeiros 
do mundo, as taxas médias de juros, fl utuantes, são, de praxe, obtidas através 
das taxas informadas pelas próprias instituições fi nanceiras que operam em 
determinada praça a associações do sistema bancário ou a escritórios de 
informações comerciais, responsáveis pelo cálculo das médias e sua divulgação.

Assim é que, nos Estados Unidos, várias instituições e escritórios calculam e 
divulgam a denominada prime rate, diariamente noticiada nos jornais, expressão 
que pode ser traduzida pela taxa primária, a qual fazem jus clientes preferenciais. 
A partir dela, conforme o risco do negócio, é cobrado um spread, em percentual 
acrescido à prime rate, pela instituição fi nanceira ofertante do crédito.

Na Inglaterra, como todos sabem, a taxa média é conhecida como “Libor” 
(London Interbank Off ered Rate), que é a taxa de juros cobradas nos empréstimos 
em eurodivisas (eurodólares, etc.), pelos bancos de primeira categoria de 
Londres. A taxa é variável conforme o prazo da operação, fi xada, diariamente, às 
11 horas da manhã, e divulgada pelas agências especiais de notícias econômicas 
Reuter e Telerate, para todo mundo. Nos contratos, em geral, estabelece-se o 
eventual modo de verifi cação da taxa.

Na França, a taxa é conhecida por “Pibor” (Paris Interbank Off ered Rate), ou 
“Tiop” (Taux Interbancaire Off ert à Paris) levantada pela Association Française des 

Banques e divulgadas pelas mesmas agências atrás indicadas, além de outras. A 
taxa corresponde à média das taxas de interesse cobradas pelos maiores bancos 
franceses, ou bancos de referência. As taxas também variam conforme os prazos 
do contrato.
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Na Alemanha, taxa da mesma natureza é obtida pelo mesmo método.

Não é do meu conhecimento que essas conhecidas taxas de juros fl utuantes 

ou móveis, americana, inglesa e francesa ou alemã, também adotadas com 

freqüência nos contratos bancários internacionais, principalmente as duas 

primeiras tenham sido contestadas. Os tomadores de empréstimos externos no 

Brasil, sejam bancos, empresas ou governo, normalmente comprometem-se a 

pagar aqueles juros, com algum percentual de acréscimo pelo risco.

No Brasil, a fi xação das taxas médias é objeto de regulamentação através da 

Resolução n. 1.143, de 26.06.1986, do Conselho Monetário Nacional:

I - autorizar as instituições fi nanceiras a realizar operações ativas e passivas a 
taxas fl utuantes (variáveis) que poderão ser reajustadas em períodos fi xos, desde 
que tais operações tenham prazo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

II - as operações a taxas flutuantes (variáveis) far-se-ão de acordo com o 
estabelecido nesta Resolução e em normas complementares que forem baixadas 
pelo Banco Central.

O Banco Central, no exercício da competência que lhe foi delegada, 

disciplinou - item 3 da Circular n. 1.047, de 09.07.1986:

- Para efeito do disposto na alínea b, do item IV da Resolução n. 1.143/1986, é 
facultada a utilização da taxa média de captação por Certifi cados de Depósitos 
Bancários, com prazo de 60 (sessenta) dias, apurada por este Banco Central e 
divulgada por entidade por ele credenciada, ou de outra taxa referencial de fácil 
aferição e de conhecimento público.

Como se vê é facultada a utilização de uma taxa apurada pelo Banco 

Central “ou de outra taxa referencial de fácil aferição e de conhecimento 

público”. Peço a atenção dos Srs. julgadores para a alternativa (uma taxa do 

Banco Central ou outra de conhecimento público), porque o eminente Ministro 

Nilson Naves, em seu voto, fez menção a trecho de voto do douto Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, proferido em outro julgamento, no qual afi rma que a 

taxa somente poderia ser fi xada pelo Banco Central. Data venia, entendo que 

a circular examinada oferece uma alternativa, e, de mais a mais, neste recurso 

especial, não se questiona se a Associação Nacional dos Bancos de Investimento 

e Desenvolvimento (ANBID) estaria a usurpar atribuições privativas do Banco 

Central, tanto mais que a matéria não é objeto de lei federal, mas de mero 

ordenamento inferior àquela (circular).
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Assim é que surgiram no Brasil as taxas médias de juros, sendo as 
da ANBID, fixadas com base em informações de bancos participantes da 
sistemática de apuração, fornecidas, diariamente, até as 12:00 hs. As informações 
dos bancos são de suas taxas de captação em CDB, RDB e CDI, inclusive CDI-
OVER, não de suas taxas de aplicação. As taxas apuradas são informadas ao 
Banco Central e à imprensa, sendo a memória dos cálculos conservada para 
efeito de eventual exibição à fi scalização do Banco Central.

Não vislumbro qualquer diferença fundamental entre as taxas móveis 
de outros países, aceitas mundialmente, e as fi xadas internamente e nem as 
considero condições potestativas, data venia dos que entendem o contrário.

Aliás, este é o tema básico do recurso, eis que a Corte Estadual local 
considerou que a adoção daquelas taxas, ANBID ou CETIP, no contrato, 
representa afronta ao art. 115 do Código Civil.

Referido dispositivo, como é cediço, admite a licitude, em geral, de todas as 
condições que a lei não proibir expressamente e inclui entre as condições defesas 
as que “privarem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao arbítrio de uma das 
partes”.

A toda evidência a taxa média fl utuante nada tem a ver com a efi cácia do 
ato, contudo, dir-se-ia que sua fi xação foi deixada ao arbítrio de uma associação 
de defesa dos interesses de uma das partes, daí sua ilegalidade.

Não tenho por arbitrária a fi xação da taxa. Ela é o resultado de uma 
operação matemática, com base nos dados fornecidos por bancos selecionados. 
Os métodos de apuração são conhecidos do mercado financeiro, o Banco 
Central tem conhecimento das taxas e pode conferir os dados fornecidos e 
o cálculo, porque tem poder de fi scalização em tudo que disser respeito ao 
mercado fi nanceiro, a taxa é divulgada diariamente na imprensa brasileira, em 
seus principais jornais. De mais a mais, a ANBID ou a CETIP não são partes 
nos contratos, são terceiras pessoas, e o fato de a primeira ser uma associação de 
bancos não gera a presunção de sua parcialidade ou de divulgação falsa da média 
das taxas. Por outro lado, as taxas fornecidas pelos bancos com certo volume de 
negócio, permanentemente atualizado, são, como disse, as de captação.

A condição potestativa é a subordinada à vontade de um dos contratantes. 
Tal não acontece, permissa venia, no caso, consoante penso haver demonstrado.

Diante do exposto, conheço do recurso e conheço porque comprovado o 
dissídio e não se cuida de mera interpretação de cláusula contratual, mas de 
conceituação jurídica de condição prevista no contrato.
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Conhecendo do recurso, dou-lhe provimento, para declarar válida a 

cláusula que estabelece a taxa ANBID ou CEDIP.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo: Não obstante o fundamentado voto 

do Sr. Ministro Cláudio Santos, peço vênia a S. Exª para acompanhar o Ministro 

Relator, na linha, inclusive, dos precedentes que temos tido na 4ª Turma.

Apesar das discussões a respeito da caracterização ou não da natureza 

potestativa da cláusula ANBID, tenho que estamos em face da realidade 

brasileira, bem diferente da realidade internacional, que tem na área fi nanceira 

uma atuação pelo menos mais confi ável do que na nossa, com tantas oscilações 

e peculiaridades.

Quero crer que o entendimento que se tem adotado na matéria está na 

mesma linha do Verbete n. 60 da Súmula deste Tribunal e, de certa forma, 

também na mesma linha de recentes textos legais, a exemplo do Código 

de Defesa do Consumidor, especialmente pela presença da adesão nessas 

modalidades de avença.

Até admitiria que essa cláusula se fi zesse válida quando aplicada entre os 

próprios agentes do mercado fi nanceiro. Levarmos, no entanto, a sua aplicação 

ao universo dos tomadores de dinheiro na realidade na qual vivemos, é contribuir 

para que esses tomadores muitas vezes fi quem indefesos.

Assim, com renovada vênia, acompanho o Sr. Ministro-Relator.

VOTO

O Sr. Ministro Barros Monteiro: - Sr. Presidente, peço vênia ao Eminente 

Ministro Cláudio Santos para acompanhar o voto do Eminente Ministro-

Relator, adotando, também, os adminicúlos ora trazidos pelo Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira em seu douto voto. Digo isso em face do caráter unilateral 

da fi xação das mencionadas taxas AMBID e CETIP, desde que determinadas 

pela própria Associação dos Bancos e sujeitas, portanto, ao arbítrio de uma das 

partes interessadas.

Acompanho o Sr. Ministro-Relator.
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VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Sr. Presidente, também, acompanho 

o Sr. Ministro-Relator, data venia do Sr. Ministro Cláudio Santos.

VOTO

O Sr. Ministro Costa Leite: Sr. Presidente, o tema já foi sufi cientemente 

debatido, não carecendo, a esta altura, de achegas. Peço vênia ao eminente 

Ministro Cláudio Santos, para fi car com a tese do voto do eminente Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 46.746-SC (94.106238)

Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrido: Deonísio Miguel Andreola

Advogados: Afonso de Araújo Campos e outros

                   Ênio Expedito Franzoni e outro

EMENTA

Nota de crédito rural. Encargos fi nanceiros. Taxa ANBID.

É ilegal a cláusula inserta em nota de crédito rural, atribuindo 

à ANBID a fi xação da taxa de encargos fi nanceiros suportados pelo 

devedor. Resolução n. 1.143, de 26.06.1986, do CMN, e Circular n. 

1.047, de 09.07.1986, do Bacen.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
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notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. 

Ministros Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro. Ausente, 

justifi cadamente, o Sr. Ministro Antônio Torreão Braz.

Brasília (DF), 20 de setembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Fontes de Alencar, Presidente

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Relator

DJ 31.10.1994

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Deonísio Miguel Andreola 

promoveu contra o Banco do Brasil ação ordinária de nulidade de cláusulas 

contratuais insertas em nota de crédito rural.

A r. sentença de fl s. 28 a 48 declarou nulas as cláusulas que estipularam 

juros de mora de 1% a.a., comissão de permanência, a capitalização dos juros, os 

encargos fi nanceiros correspondentes às taxas de captação de mercado ANBID 

e CETIP, mas manteve a correção monetária pela TRD e os juros de 9% a.a.

O Banco do Brasil apelou, alegando, no mérito, a possibilidade de cobrança 

daquelas taxas e da muita cumulada com juros moratórios, eis que devidamente 

autorizadas pelo contrato. Acrescentou que a capitalização de juros está prevista 

no art. 5º do Decreto-Lei n. 167/1967.

A eg. 3ª Câmara Cível do TJSC, por unanimidade, deu parcial provimento 

ao apelo, sob a seguinte ementa, verbis:

Civil e Processual. Nota de crédito rural. Interpretação de cláusulas contratuais. 
Possibilidade jurídica do pedido.

Correção monetária. Comissão de permanência. Multa contratual. Juros. Taxas 
ANBID e CETIP. Recurso parcialmente provido. Precedentes jurisprudenciais.

A ação declaratória pode ter por fi nalidade “a declaração da existência ou 
inexistência de uma relação jurídica oriunda de uma cláusula contratual refutada 
nula por uma parte e válida por outra”.

“Nada veda que a declaratória seja ajuizada em conexão com pedido 
constitutivo ou declaratório. O nome com qual se rotula a causa é sem relevância 
para a ciência processual.”
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“Compreende-se no pedido o que logicamente dele decorre.”

É pacífi co o cabimento da correção monetária em crédito rural, nada obstando 
seja utilizado como indexador a TRD.

Não se confundem juros, correção monetária e multa contratual. Os juros 
são frutos do capital mutuado; a correção instrumento de atualização da moeda 
corroída; a multa, ressarcimento pelo atraso da obrigação.

Por terem a mesma finalidade, são inacumuláveis correção monetária e 
comissão de permanência.

Taxas de juros fi xadas unilateralmente, por serem potestativas, são ilegais.

Os juros, tratando-se de empréstimo rural, podem ser capitalizados. A exceção 
está no artigo 5º, do Decreto-Lei n. 167/1967. (fl . 71)

O Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração (fl s. 79-81), rejeitados 

por votação unânime (fl s. 87 a 89).

Inadmitidos os Recursos Especial e Extraordinário na origem (fl s. 110 e 

112), foi determinada a subida do recurso a esta Corte mediante o Agravo de 

Instrumento de n. 47.893-9 (fl . 114).

No recurso especial, o banco recorrente insiste na validade da estipulação 

da taxa ANBID/CEDIP.

Alega que o acórdão, ao rejeitá-la, violou as Leis n. 4.595/1964 e n. 

3.071/1916, além de dar interpretação divergente da de outros tribunais (fl s. 98-

100). Entende não ter havido ofensa ao art. 115 do CC ao serem estipuladas as 

taxas ANBID/CETIP, já que a ANBID detém personalidade jurídica própria, 

segundo o art. 20 do CC, ainda que o Banco do Brasil esteja a ela associado. 

Ademais, continua, aquelas taxas não confi guram “condição” nos termos do 

artigo retromencionado, tampouco condição potestativa pura. Ressalta a Ap. 

Cível n. 31.193-3, do eg. TJMS:

Quanto à “Taxa ANBID”, sua estipulação é plenamente lícita, pois se refere a 
taxa de juros obtida pela Associação dos Bancos de Investimentos, tendo em vista 
a média do volume de captação e aplicação, publicada diariamente nos principais 
jornais do país.

Em relação a estas taxas fl utuantes, dispôs a Circular n. 1.047, de 09.07.1986, 
em seu item 3:

Para efeito do disposto na alínea b, do item IV da Res. n. 1.143/1986, 
é facultada a utilização da taxa média de captação por Certificados de 
Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta dias), apurada por este 
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Banco Central e divulgada por entidade por ele credenciada, ou de outra 
taxa referencial de fácil aferição e de conhecimento público.

Não demonstrou o apelante, em nenhum momento, que o banco tivesse 
cobrado taxa em desajuste com a autorizada pelo Banco Central para a operação 
em exame. (fl . 99)

E finaliza, argumentando que não foi considerada a lei específica, 
reguladora de todo o sistema fi nanceiro nacional (Lei n. 4.595/1964), em 
especial seus artigos 9º, 10 e 11.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar (Relator): 1. O v. acórdão recorrido, 
ao dizer que não pode prevalecer cláusula contratual que deixa a fi xação do 
valor dos encargos fi nanceiros do mútuo ao talante da entidade de classe a que 
pertence o credor, não causou ofensa ao artigo 20 do CC, nem ao artigo 115 do 
mesmo diploma. O julgado não fez tábua rasa do princípio da diversidade que 
existe entre a pessoa jurídica e seus membros, nem esqueceu que a entidade de 
classe não integra a relação processual. Apenas considerou, na complexidade 
do contrato e conhecendo a realidade do mercado fi nanceiro, que atribuir a 
estipulação das taxas devidas em razão do fi nanciamento bancário à entidade 
de classe do próprio banco, associação criada evidentemente para defesa dos 
interesses dos estabelecimentos bancários, e não dos devedores dos bancos, seria 
o mesmo que deixar ao arbítrio do credor a fi xação do preço do negócio. O 
princípio da igualdade, que o artigo 115 do CC quer preservar, fi ca igualmente 
malferido seja com fi xação dos encargos pelo próprio banco, seja pela sua 
associação de classe. Portanto, aplicando extensivamente o disposto no art. 115 
do CC ao caso dos autos, o v. acórdão deu adequado cumprimento ao princípio 
de igualdade no contrato, que o juiz deve sempre procurar manter por ser uma 
das condições para a realização do justo.

2. Não houve negativa de vigência às leis que regulam o mercado fi nanceiro.

Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional “disciplinar 
o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as 
suas formas” (inciso VI) e “limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, 
descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e 
serviços bancários ou fi nanceiros” (inciso IX), conforme está expresso no artigo 
4º da Lei n. 4.595/1964.
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Foi no exercício dessa competência que o Conselho Monetário expediu a 
Resolução n. 1.143, de 26 de junho de 1986, para:

I - autorizar as instituições fi nanceiras a realizar operações ativas e passivas a 
taxas fl utuantes (variáveis), que poderão ser reajustadas em períodos fi xos, desde 
que tais operações tenham prazo igual ou superior a 180 dias.

Pelo mesmo diploma, fi cou o Banco Central do Brasil autorizado a:

IV - b) fi xar parâmetro para base do reajuste periódico das taxas de que trata o 
item I desta Resolução.

No desempenho da função à qual estava autorizado, o Banco Central 

expediu a Circular n. 1.047, de 09 de julho de 1986, cujo artigo 3º tem a 

seguinte redação:

3. Para efeito do disposto na alínea b, do Item IV, da Resolução n. 1.143/1986, 
é facultada a utilização da taxa média de captação por Certifi cados de Depósitos 
Bancários, com prazo de 60 (sessenta) dias, apurada por este Banco Central e 
divulgada por entidade por ele credenciada, ou de outra taxa referencial de fácil 
aferição e de conhecimento público.

Como se vê, a taxa variável somente pode ser fi xada pelo Banco Central, 
conforme delegação recebida do Conselho Monetário Nacional. A disposição 
dúbia constante do fi nal do artigo 3°, da Circular n. 1.047/1986, deve ser 
entendida como uma outra taxa também fi xada pelo mesmo Banco Central, 
pois não se concebe estivesse ele abrindo mão da autorização delegada pelo 
Conselho Monetário Nacional, e, muito menos, entregando-a a uma entidade 
interessada nos resultados da fi xação dos valores dos encargos fi nanceiros.

Portanto, o acórdão que recusa aceitação à cláusula contratual que atribui 
à Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e Desenvolvimento 
(ANBID) e à Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados (CETIP) a 
estipulação da taxa variável dos encargos fi nanceiros dos empréstimos bancários, 
especialmente da nota de crédito rural, concedida a título de amparo ao pequeno 
agricultor, fez a exata aplicação das normas que regem o sistema.

3. Quanto à divergência jurisprudencial sobre a aceitação das tabelas 
da ANBID/CETIP, dou-a por demonstrada, mas me fi lio à orientação do v. 
acórdão recorrido, pelas razões expostas.

4. Isto posto, conheço em parte do recurso, pela divergência, mas lhe nego 
provimento.
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RECURSO ESPECIAL N. 50.478-SC (94.0019141-3)

Relator: Ministro Fontes de Alencar

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrido: Severino Vivian

Advogados: Afonso de Araújo Campos e outros e Ênio Expedito Franzoni 

                   e outro

EMENTA

Juros. Taxas. ANBID e CETIP. Crédito rural.

Merece preservada, por não ferir o direito federal, a decisão, 
fundada inclusive no Código de Defesa do Consumidor, que afasta de 
Título de Crédito Rural cláusula relativa as taxas ANBID e CETIP.

Precedentes do STJ.

Recurso especial não atendido.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Votaram 
com o Relator os Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Ruy 
Rosado de Aguiar e Antônio Torreão Braz.

Brasília (DF), 08 de novembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Fontes de Alencar, Presidente e Relator

DJ 12.12.1994

EXPOSIÇÃO

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Trata-se de recurso especial em ação 

ordinária de nulidade de cláusulas contratuais movida por Severino Vivian em 

face do Banco do Brasil S/A.
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A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar “nulas 

as cláusulas que estipularam (...) (omissis) (...) as taxas de captação de mercado 

ANBID e CETIP (...)” após considerá-las “condições puramente potestativas, 

cuja incidência verifi ca-se de acordo com o arbítrio e a vontade da parte que a 

estipulou” (fl s. 28-48).

Da suma do acórdão recorrido destaco:

Ação declaratória. Nulidade de cláusula contratual. Cabimento. Possibilidade 
de cumulação com pedido constitutivo ou condenatório.

(...)

Nota de crédito rural. Taxas ANBID e CETIP. Inexibilidade, diante da natureza 
do contrato, da manifesta complexidade das cláusulas que as instituíram e das 
condições peculiares do devedor. Precedente da Câmara. (fl . 70)

Alega o Banco do Brasil S/A, o recorrente, violação da Lei n. 4.595/1964 e 

art. 7º da Lei n. 8.078/1990, além de dissídio jurisprudencial (fl s. 77-87).

Pelo despacho de fl. 123 foi o recurso indeferido, porém veio a ser 

processado em virtude do provimento do agravo de instrumento.

VOTO

O Sr. Ministro Fontes de Alencar (Relator): Em matéria idêntica, esta 

Turma, em recente decisão, ao julgar o REsp n. 46.746-2-SC, posicionou-se 

na mesma linha do aresto recorrido, ao considerar ilegal a cobrança da taxa 

convencionada ANBID/CETIP, consoante o voto do Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar de que transcrevo o seguinte:

1. O v. acórdão recorrido, ao dizer que não pode prevalecer cláusula contratual 
que deixa a fi xação do valor dos encargos fi nanceiros do mútuo ao talante da 
entidade de classe a que pertence o credor, não causou ofensa ao artigo 20 do CC, 
nem ao artigo 115 do mesmo diploma. O julgado não fez tábua rasa do princípio 
da diversidade que existe entre a pessoa jurídica e seus membros, nem esqueceu 
que a entidade de classe não integra a relação processual. Apenas considerou, 
na complexidade do contrato e conhecendo a realidade do mercado fi nanceiro, 
que atribuir a estipulação das taxas devidas em razão do fi nanciamento bancário 
à entidade de classe do próprio banco, associação criada evidentemente para 
defesa dos interesses dos estabelecimentos bancários, e não dos devedores dos 
bancos, seria o mesmo que deixar ao arbítrio do credor a fi xação do preço do 
negócio. O princípio da igualdade, que o artigo 115 do CC quer preservar, fi ca 
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igualmente malferido seja com fi xação dos encargos pelo próprio banco, seja 
pela sua associação de classe. Portanto, aplicando extensivamente o disposto no 
art. 115 do CC ao caso dos autos, o v. acórdão deu adequado cumprimento ao 
princípio de igualdade no contrato, que o juiz deve sempre procurar manter por 
ser uma das condições para a realização do justo.

2. Não houve negativa de vigência às leis que regulam o mercado fi nanceiro.

Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional “disciplinar o 
crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas 
formas” (inciso VI) e “limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, 
comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços 
bancários ou fi nanceiros” (inciso IX), conforme está expresso no artigo 4° da Lei n. 
4.595/1964.

Foi no exercício dessa competência que o Conselho Monetário expediu a 
Resolução n. 1.143, de 26 de junho de 1986, para:

I - autorizar as instituições financeiras a realizar operações ativas e 
passivas a taxas flutuantes (variáveis), que poderão ser reajustadas em 
períodos fi xos, desde que tais operações tenham prazo igual ou superior a 
180 dias.

Pelo mesmo diploma, fi cou o Banco Central do Brasil autorizado a:

IV - b) fi xar parâmetro para base do reajuste periódico das taxas de que 
trata o item I desta Resolução.

No desempenho da função à qual estava autorizado, o Banco Central expediu 
a Circular n. 1.047, de 09 de julho de 1986, cujo artigo 3° tem a seguinte redação:

3. Para efeito do disposto na alínea b, do item IV, da Resolução 
n. 1.143/1986, é facultada a utilização da taxa média de captação por 
Certificados de Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta) 
dias, apurada por este Banco Central e divulgada por entidade por ele 
credenciada, ou de outra taxa referencial de fácil aferição e de conhecimento 
público.

Como se vê, a taxa variável somente pode ser fixada pelo Banco Central, 
conforme delegação recebida do Conselho Monetário Nacional. A disposição 
dúbia constante do final do artigo 3º, da Circular n. 1.047/1986, deve ser 
entendida como uma outra taxa também fixada pelo mesmo Banco Central, 
pois não se concebe estivesse ele abrindo mão da autorização delegada pelo 
Conselho Monetário Nacional, e, muito menos, entregando-a a uma entidade 
interessada nos resultados da fi xação dos valores dos encargos fi nanceiros.

Portanto, o v. acórdão que recusa aceitação à cláusula contratual que atribui à 
Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e Desenvolvimento (ANBID) e à 
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Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados (CETIP) a estipulação da taxa 
variável dos encargos fi nanceiros dos empréstimos bancários, especialmente da 
nota de crédito rural, concedida a título de amparo ao pequeno agricultor, fez a 
exata aplicação das normas que regem o sistema.

3. Quanto à divergência jurisprudencial sobre a aceitação das tabelas da 
ANBID/CETIP, dou-a por demonstrada, mas me fi lio à orientação do v. acórdão 
recorrido, pelas razões expostas.

Com efeito, merece preservada, por não ferir o direito federal ordinário, a 

decisão, fundada inclusive no Código de Defesa do Consumidor, que arreda de 

título de Crédito Rural cláusula relativa as taxas ANBID e CETIP.

Ao julgar o REsp n. 47.344-SC, adotei tais fundamentos no voto que 

proferi, e agora também eu os tenho como razão de decidir neste caso. Conheço 

do recurso apenas pelo dissídio jurisprudencial, porém lhe nego provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 56.154-RS (94.0032647-5)

Relator: Ministro Antônio Torreão Braz

Recorrente: Banco do Brasil S.A.

Recorrido: José Abí Knapp

Advogados: Izaías Batista de Araújo e outros

                    José Abí Knapp (em causa própria)

EMENTA

- Cédula rural. Capitalização mensal dos juros. Taxa ANBID.

- Capitalização mensal dos juros. Admite-se no caso concreto, 

porque o financiamento é oriundo de recursos da caderneta de 

poupança, ex vi da Circular n. 1.130/1987, do Bacen.

- Ilegalidade da cláusula que autoriza a adoção da taxa ANBID, 

eis que estipulada pela entidade de classe a que pertence o credor.

- Recurso conhecido e provido em parte.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

420

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa 

parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram 

com o Relator os Srs. Ministros Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo, Barros 

Monteiro e Ruy Rosado de Aguiar.

Brasília (DF), 12 de dezembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Fontes de Alencar, Presidente

Ministro Antônio Torreão Braz, Relator

DJ 20.03.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antônio Torreão Braz: - O Banco do Brasil S.A. promoveu 

execução, com base em cédula rural pignoratícia, contra José Abi Knapp 

objetivando o recebimento da quantia devida, acrescida das verbas decorrentes 

do inadimplemento.

Apreciando os embargos opostos pelo devedor, o juiz de inferior instância 

os julgou improcedentes e condenou o embargante nas custas e nos honorários 

de advogado de 15% sobre o valor da execução.

A E. Segunda Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, 

em grau de apelação, reformou parcialmente a sentença para limitar os juros ao 

índice de 12% ao ano, bem assim para vedar a capitalização mensal dos juros e a 

aplicação das taxas da ANBID na atualização monetária.

Daí a interposição de recursos extraordinário e especial, este último com 

arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em que o Banco do Brasil 

S.A. alega contrariedade aos arts. 928 do Código Civil, 4º, inciso VI da Lei 

n. 4.595/1964 e 5º do Decreto-Lei n. 167/1967, à Circular n. 1.130/1987 e à 

Resolução n. 1.143/1986, do Banco Central do Brasil, além de dissídio com 

julgados do STF e do STJ, inclusive com as Súmulas n. 596-STF e n. 93-STJ.

Admitidos ambos os recursos, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Antônio Torreão Braz (Relator): - A parte do acórdão 

objeto do recurso especial possui a seguinte fundamentação (fl s. 131-132):

Por fim, reitera o apelante a irresignação já manifestada na exordial dos 
embargos, tocante a inexigibilidade da taxa de correção monetária divulgada 
pela ANBID, a impossibilidade de capitalização mensal dos juros, e da correção 
monetária, a inexigibilidade de juros moratórios enquanto não alcançada a 
liquidez do crédito e, por último, pretende abatimento da parcela relativa à verba 
de colheita (sic).

A correção monetária, como já fi cou decidido, é devida em face da lei e do 
contrato, mas não se admite, efetivamente, seja calculada com amparo nas 
taxas divulgadas pela ANBID, e as razões, já bastante conhecidas, são as mesmas 
deduzidas quando do julgamento das Apelações Cíveis n. 193.017.688 e n. 
193.152.782, esta última na sessão de 02 de dezembro p.p.

Relativamente capitalização dos juros, em se tratando de crédito rural, 
entende-se vedada a forma mensal, pois clara a regra posta no art. 5º, do DL n. 
167/1967, e vigente a Súmula n. 121, do STF. A matéria mereceu, recentemente, 
exame percuciente e objetivo, espelhando a posição adotada pela egr. Câmara 
e, por isso, assim como para evitar condenável exercício de tautologia, remete-
se para a fundamentação deduzida na Apelação Cível n. 193.163.219, julgada 
também na sessão de 02 de dezembro pretérito.

Não procede a reclamação contra a chamada capitalização da correção 
monetária, pois em verdade esta inocorre. A atualização monetária é calculada 
com amparo no índice da a TR mensal ou diária, e evidentemente deve incidir 
sobre o débito acumulado a cada mês que passa sem adimplemento.

Os juros moratórios são devidos na forma da própria lei (DL n. 167/1967, art. 5º, 
§ único) e desde a ocorrência da mora.

O pedido referente a abatimento de parcela relativa verba de colheita, não 
procede, tanto pelas razões já deduzidas, como porque, o desvio não se mostra 
ilegal, em síntese.

A multa é devida porque prevista no contrato e na própria lei, não sendo lícito 
confundi-la com penalização por mora, já que possui outra natureza e distinta 
fi nalidade (art. 71, do DL n. 167/1967).

Nos termos do art. 5º do Decreto-Lei n. 167/1967 e na linha da 

jurisprudência desta Corte, é legítima a capitalização mensal dos juros, desde 

que pactuada e assim for estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. No 

caso, o fi nanciamento rural é oriundo de recursos da caderneta de poupança 
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(fl s. 32-35), de modo que os juros devem ser calculados em níveis iguais aos da 

captação, ex vi da Circular n. 1.130/1987, do Bacen.

Todavia, considera-se potestativa a cláusula contratual autorizando a 

adoção da taxa ANBID, estipulada que é pela Associação Nacional dos Bancos 

de Investimentos e Desenvolvimento. Deixando ao arbítrio da aludida entidade 

de classe a que pertence o credor a fi xação dos encargos fi nanceiros do mútuo, 

a avença, nesta parte, incidiu na vedação do art. 115, última parte, do Código 

Civil. Neste sentido tem-se orientado esta E. Quarta Turma (REsp n. 46.746-

2-SC, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; REsp n. 47.344-6-SC, Rel. Min. 

Fontes de Alencar). A tal vedação evidentemente não pode servir de escudo a 

Resolução n. 1.143/1986, do Bacen, invocada pelo recorrente.

Do quanto foi exposto, conheço em parte do recurso por ambos os 

fundamentos e nesta parte dou-lhe provimento para restabelecer a sentença de 

inferior instância quanto à cobrança dos juros capitalizados mensalmente.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para a 

apreciação do recurso extraordinário já admitido.

RECURSO ESPECIAL N. 57.731-SC (94.0037582-4)

Relator: Ministro Costa Leite

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrido: Santo Casagrande

Advogados: Paulo Cesar Calleri e outros

                   Ênio Expedito Franzoni e outro

EMENTA

Crédito rural. Taxa. ANBID/CETIP.

Em face do seu caráter potestativo, é nula a cláusula contratual 

que prevê a aplicação da taxa ANBID/CETIP. Precedentes. Recurso 

não conhecido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com os votos e notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso especial. 

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, 

Waldemar Zveiter e Cláudio Santos.

Brasília (DF), 27 de novembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Waldemar Zveiter, Presidente

Ministro Costa Leite, Relator

DJ 26.02.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Costa Leite: - Trata-se de recurso especial manifestado 

pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, contra acórdão da e. Segunda Câmara Civil do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, prendendo-se a irresignação ao capítulo do acórdão 

que entendeu nula cláusula contratual, constante de Nota de Crédito Rural, 

prevendo a aplicação da taxa ANBID/CETIP.

Sustenta-se negativa de vigência ao art. 7º da Lei n. 8.078/1990, à Lei n. 

4.595/1964, além de dissídio jurisprudencial.

Não admitido o recurso na origem, dei provimento a agravo, para melhor 

exame.

É o relatório, Senhor Presidente.

VOTO

O Sr. Ministro Costa Leite (Relator): - Firmou-se a jurisprudência 

deste Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido do acórdão recorrido. 

Remetido o julgamento do REsp n. 44.847-SC à Segunda Seção, para prevenir 

divergência, entendeu-se que a cláusula referente à taxa ANBID/CETIP é de 

caráter potestativo, apresentando-se o acórdão, da lavra do eminente Ministro 

Nilson Naves, assim exteriorizado:
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Nota de crédito rural. Encargos fi nanceiros correspondentes à taxa divulgada 
pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento - 
ANBID ou pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados - CETIP. 
Ilicitude da cláusula contratual que estipulou ditos encargos, sujeitando o ato 
ao arbítrio de uma das partes. Precedentes da 4ª Turma do STJ: REsp n. 46.746. 
Recurso especial pelas alíneas a e c, de que a 2ª Seção conheceu pelo dissídio mas 
lhe negou provimento.

Assim, é aplicável quanto ao capítulo do dissídio Súmula n. 83-STJ, não 
conheço do recurso.

É o meu voto, Senhor Presidente.

RECURSO ESPECIAL N. 60.678-RS (95.0006711-0)

Relator: Ministro Eduardo Ribeiro

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrida: Indústria e Comércio de Cereais Pozzebon Ltda.

Advogados: Everaldo Dantas da Nóbrega e outros

                   Alonso Machado Lopes

EMENTA

Cédula de crédito rural.

Juros. Capitalização.

Possibilidade de que se faça mensalmente.

Taxa ANBID. Jurisprudência da 2ª Seção no sentido da nulidade 
da cláusula que a elege.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 

das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso especial e 

lhe dar provimento parcial.
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Participaram do julgamento os Srs. Ministros Waldemar Zveiter, Cláudio 

Santos, Costa Leite e Nilson Naves.

Brasília (DF), 24 de outubro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Waldemar Zveiter, Presidente 

Ministro Eduardo Ribeiro, Relator

DJ 27.11.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: - Indústria de Comércio de Cereais 

Pozzebon Ltda embargou execução, fundada em cédula rural pignoratícia, 

movida pelo Banco do Brasil S/A. Insurgindo-se contra os encargos, que afi rma 

excessivos, alegou que a correção dos valores mutuados em relação a março/1990 

deve ter como índice o BTN, inaplicáveis à espécie a TRD e a Taxa da ANBID 

(Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento), 

limitados os juros a 12% anuais, capitalizados semestralmente. Pedido julgado 

parcialmente procedente.

Recorreram as partes.

O acórdão, não provendo os recursos, em síntese decidiu:

A sentença previu a correção monetária desde a liberação do mútuo, na 
forma pro rata tempore com base no BTN Fiscal e, após sua extinção pela TRD. 
Nada a censurar ou a modifi car nesse dispositivo sentencial. Desde que foi posta 
a disposição do fi nanciado a importância mutuada deve ela ser atualizada, sob 
pena de fi car totalmente defasada e descaracterizada, face a corrosão signifi cativa 
decorrente da infl ação. É inadmissível a utilização da TRD para correção monetária, 
tratando-se de mútuo contratado com instituição bancária.

Em conseqüência é inaplicável a taxa da ANBID sob pena de fazer-se dupla 
atualização da dívida.

Manteve a sentença na parte em que negou capitalização mensal de juros.

Tendo sido rejeitado o pedido de declaração o banco manifestou recursos 

extraordinário e especial. Neste, apontou contrariedade aos arts. 4º, incisos 

VI e IX da Lei n. 4.595/1964 e 5º do Decreto-Lei n. 167/1967. Afi rmou que 

desatendido o disposto nas Circulares n. 1.143/1986 e n. 1.130/1987 do Bacen, 

bem como dissídio com a Súmula n. 596 do STF e com julgados de outros 
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Tribunais, até mesmo com os da Segunda Seção desta Corte. Argumentando 

que ultrapassado o entendimento expresso no Decreto n. 22.626/1933 e na 

Súmula n. 121 do STF, asseverou que o cálculo mensal dos juros não caracteriza 

anatocismo. Aduziu que, se na captação dos recursos, quase sempre, oriundos 

dos depósitos em poupança, são aqueles calculados mensalmente, quando 

destinados estes valores ao fi nanciamento de atividades rurais, devem sofrer 

correção em período idêntico. Afi rmou, ainda, que a utilização da taxa da 

ANBID não evidencia dupla atualização, pois esta constitui índice substitutivo 

para o caso de inadimplência. Tratando-se de uma taxa fl utuante, amplamente 

divulgada, legalmente prevista e autorizada pelos órgãos competentes, não há 

porque a considera inaplicável.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro (Relator): - Primeiro tema diz com a 

capitalização mensal de juros. Tem razão o recorrente, pois o acórdão impugnado 

distanciou-se da jurisprudência fi rme desta Seção, consoante numerosíssimos 

julgados.

Em verdade, o artigo 5º do Decreto-Lei n. 167 previu a possibilidade da 

capitalização em outras épocas, além daquelas de que expressamente cogitou. 

No caso, a cédula rural hipotecária contém disposição em que se estabelece a 

capitalização mensal.

No que diz com a alteração da taxa de juros, em virtude do inadimplemento, 

entretanto, não há como acolher o recurso. Não apenas se tem entendido que os 

juros, nessa hipótese, não podem ser elevados se não de um por cento ao ano 

(Decreto-Lei n. 167, art. 5º, parágrafo único), como já se afi rmou a nulidade 

da estipulação de juros como base na chamada taxa ANBID. Reproduzo, a 

propósito dessa última, voto que proferi ao apreciar o REsp n. 48.190:

A questão pertinente às chamadas taxas ANDIB e CETIB foi apreciada pela 
Segunda Seção deste Tribunal no julgamento do REsp n. 44.847, relator o Ministro 
Nilson Naves, e publicado o acórdão no DJ de 02.10.1995, sendo a seguinte a sua 
ementa:

Nota de crédito rural. Encargos financeiros correspondentes à taxa 
divulgada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento e 
Desenvolvimento - ANBID ou pela Central de Liquidação e Custódia de 
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Títulos Privados - CETIP. Ilicitude da cláusula contratual que estipulou ditos 
encargos, sujeitando o ato ao arbítrio de uma das partes. Precedente da 4ª 
Turma do STJ: REsp n. 46.746. Recurso especial pelas alíneas a e c, de que a 
2ª Seção conheceu pelo dissídio mas lhe negou provimento.

Dissentiu da decisão apenas o Ministro Cláudio Santos, não havendo 
eu proferido voto, uma vez que presidi o julgamento. O Relator salientou a 
circunstância de a ANBID ser entidade voltada à defesa dos interesses do credor e 
transcreveu voto do Ministro Ruy Rosado. Reproduzo parte desse último:

1. O v. acórdão recorrido, ao dizer que não pode prevalecer cláusula 
contratual que deixa a fi xação do valor dos encargos fi nanceiros do mútuo 
ao talante da entidade de classe a que pertence o credor, não causou 
ofensa ao artigo 20 do CC, nem ao artigo 115 do mesmo diploma. O julgado 
não fez tábua rasa do princípio da diversidade que existe entre a pessoa 
jurídica e seus membros, nem esqueceu que a entidade de classe não 
integra a relação processual. Apenas considerou, na complexidade do 
contrato e conhecendo a realidade do mercado fi nanceiro, que atribuir 
a estipulação das taxas devidas em razão do fi nanciamento bancário à 
entidade de classe do próprio banco, associação criada evidentemente 
para defesa dos interesses dos estabelecimentos bancários, e não dos 
devedores dos bancos, seria o mesmo que deixar ao arbítrio do credor a 
fi xação do preço do negócio. O princípio da igualdade, que o artigo 115 do 
CC quer preservar, fi ca igualmente malferido seja com fi xação dos encargos 
pelo próprio banco, seja pela sua associação de classe. Portanto, aplicando 
extensivamente o disposto no art. 115 do CC ao caso dos autos, o v. acórdão 
deu adequado cumprimento ao princípio de igualdade no contrato, que 
o juiz deve sempre procurar manter por ser uma das condições para a 
realização do justo.

2. Não houve negativa de vigência às leis que regulam o mercado 
fi nanceiro.

Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional “disciplinar o 
crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas 
as suas formas” (inciso VI) e “limitar, sempre que necessário, as taxas de 
juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de 
operações e serviços bancários ou fi nanceiros” (inciso IX), conforme está 
expresso no artigo 4° da Lei n. 4.595/1964.

Foi no exercício dessa competência que o Conselho Monetário expediu a 
Resolução n. 1.143, de 26 de junho de 1986, para:

I - autorizar as instituições fi nanceiras a realizar operações ativas 
e passivas a taxas fl utuantes (variáveis), que poderão ser reajustadas 
em períodos fi xos, desde que tais operações tenham prazo igual ou 
superior a 180 dias.
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Pelo mesmo diploma, fi cou o Banco Central do Brasil autorizado a:

IV - b) fi xar parâmetro para base do reajuste periódico das taxas de que 
trata o item I desta Resolução.

No desempenho da função à qual estava autorizado, o Banco Central expediu 
a Circular n. 1.047, de 09 de julho de 1986, cujo artigo 3° tem a seguinte redação:

3. Para efeito do disposto na alínea b, do item IV, da Resolução 
n. 1.143/1986, é facultada a utilização da taxa média de captação por 
Certificados de Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta) 
dias, apurada por este Banco Central e divulgada por entidade por ele 
credenciada, ou de outra taxa referencial de fácil aferição e de conhecimento 
público.

Como se vê, a taxa variável somente pode ser fixada pelo Banco Central, 
conforme delegação recebida do Conselho Monetário Nacional. A disposição 
dúbia constante do final do artigo 3°, da Circular n. 1.047/1986, deve ser 
entendida como uma outra taxa também fixada pelo mesmo Banco Central, 
pois não se concebe estivesse ele abrindo mão da autorização delegada pelo 
Conselho Monetário Nacional, e, muito menos, entregando-a a uma entidade 
interessada nos resultados da fi xação dos valores dos encargos fi nanceiros.

O Ministro Sálvio de Figueiredo acrescentou as seguintes considerações:

Apesar das discussões a respeito da caracterização ou não da natureza 
potestativa da cláusula ANDIB, tenho que estamos em face da realidade brasileira, 
bem diferente da realidade internacional, que tem na área financeira uma 
atuação pelo menos mais confi ável do que na nossa, com tantas oscilações e 
peculiaridades.

Quero crer que o entendimento que se tem adotado na matéria está na mesma 
linha do Verbete n. 60 da Súmula deste Tribunal e, de certa forma, também 
na mesma linha de recentes textos legais, a exemplo do Código de Defesa do 
Consumidor, especialmente pela presença da adesão nessas modalidades de 
avença.

Até admitiria que essa cláusula se fi zesse válida quando aplicada entre os 
próprios agentes do mercado fi nanceiro. Levarmos, no entanto, a sua aplicação 
ao universo dos tomadores de dinheiro na realidade na qual vivemos, é contribuir 
para que esses tomadores muitas vezes fi quem indefesos.

Conheço em parte do recurso e dou-lhe provimento para que se faça 

mensalmente a capitalização dos juros.
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RECURSO ESPECIAL N. 92.868-RS (96.0022251-7)

Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrido: José Valença Ferreira da Silva

Advogados: Reginaldo Arnold e outros

                    Clovis Neri Cechet

EMENTA

Crédito rural. Taxa de juros. Limitação. Matéria constitucional. 

Capitalização mensal dos juros. Contratação não verifi cada. Juros 

moratórios. Limitação a taxa de 1% a.a.. Taxa ANBID. Ilegalidade. 

Recurso não conhecido.

- A questão relativa à limitação dos juros em 12% a.a. é de 

natureza eminentemente constitucional, sendo descabida a sua 

apreciação em sede de recurso especial.

- A jurisprudência desta Corte é pacífi ca quanto à possibilidade 

da capitalização mensal de juros nas cédulas rurais, mas deve estar 

expressamente pactuada, o que inocorre na hipótese dos autos.

- Este egrégio Tribunal fi xou o entendimento de que no caso de 

inadimplemento contratual os juros moratórios devem ser elevados 

no máximo em 1% a.a., nos termos do artigo 5° do Decreto-Lei n. 

167/1967, bem como que é ilegal a previsão de aplicação da taxa 

“ANBID”.

- Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso. Votaram 

com o Relator os Srs. Ministros Ruy Rosado de Aguiar, Fontes de Alencar, 

Sálvio de Figueiredo Teixeira e Barros Monteiro.
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Brasília (DF), 18 de junho de 1996 (data do julgamento).

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Presidente

Ministro Cesar Asfor Rocha, Relator

DJ 05.08.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: - José Valença Ferreira da Silva, ora 
recorrido, opôs embargos à execução que lhe move o Banco do Brasil, buscando 
declarar a nulidade de diversas cláusulas do título que embasa a execução, bem 
como que se determine a capitalização semestral dos juros.

Impugnado o feito, o douto Juiz de Direito acolhe parcialmente os 
embargos, para “determinar o refazimento dos cálculos da execução da seguinte 
forma: 1) o percentual de juros de 12% ao ano como juros vigentes até o 
vencimento do débito e o mesmo índice como juros moratórios; 2) ditos juros 
devem ser capitalizados semestralmente, em 30 de julho, 31 de dezembro de 
cada ano, bem como no vencimento e na liquidação; 3) a correção monetária a 
ser aplicada será pelo INPC” (fl s. 55).

Em sede de apelação, a egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Alçada do Estado do Rio Grande do Sul reformou parcialmente a sentença, 
conforme se verifi ca da ementa do julgado, verbis:

Cédula rural. Pignoratícia. Execução. Juros. Art. 192, § 3º da Constituição Federal. 
Auto-aplicabilidade.

O artigo 192, § 3º da Carta Magna é auto-aplicável, não carecendo de lei 
regulamentadora, limitando-se a 12% a.a. Trata-se de preceito constitucional a ser 
respeitado, assim como outros.

Capitalização mensal de juros.

Mesmo que pactuada, não é exigível, posto ilegal, admitindo-se apenas a 
semestral, na forma a que alude o artigo 5° do Decreto-Lei n. 167/1967.

Correção monetária. Índice a ser aplicado.

In casu, há de prevalecer o fator de atualização livremente pactuado (TRD), até 
porque não objeto de inconformismo.

Juros de mora.

Podem ser cobrados, no percentual de 1% a.a., como combinado e previsto no 
Decreto-Lei n. 167/1967.
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Multa.

Não há ilegalidade na sua cumulação com os juros de mora, ante a natureza 
diversa, devendo incidir na forma e oportunidade prevista no Decreto n. 167, 
admitida a cumulação com honorários advocatícios, desde que não ultrapassado 
o limite legal de 20%.

Apelação provida em parte·(fl s. 139).

Irresignado, o banco-apelante interpôs o presente recurso especial, 

fundamentado nas alíneas a e c do autorizativo constitucional, alegando que o 

aresto recorrido, ao determinar a capitalização semestral dos juros, ao inadmitir 

a cobrança de juros acima de 12% a.a., bem como ao limitar em 1% a.a. os juros 

por inadimplemento e afastar a aplicação da taxa “ANBID”, negou vigência ao 

artigo 4°, inciso IV, da Lei n. 4.595/1964, aos artigos 5° e 10 do Decreto-Lei n. 

167/1967, bem como divergiu jurisprudencialmente.

Não foram apresentadas contra-razões ao recurso, conforme certidão de fl s. 

187.

Admitido o recurso por despacho de fl s. 189-196, ascenderam os autos a 

esta Corte. 

Recebidos em meu gabinete no dia 05.06.1996, dispensei a manifestação 

do douto Ministério Público Federal e solicitei, no dia 10 do mesmo mês e ano, 

sua inclusão em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha (Relator): - Irresigna-se o recorrente 

sobre três pontos do aresto recorrido, a saber: a) o primeiro trata sobre a limitação 

dos juros em 12% a.a., verberando pela inaplicabilidade de tal limitação nos 

contratos bancários; b) o segundo versa sobre a possibilidade de aplicação dos 

juros mensalmente capitalizados, buscando afastar a capitalização semestral 

determinada pelo aresto recorrido; c) e o último versa sobre a limitação dos 

juros moratórios em 1% a.a. e a inaplicabilidade da taxa “ANBID” no caso 

de inadimplemento do devedor, alegando que no caso de não pagamento do 

devedor impõe-se a aplicação dos juros pactuados, bem como que a referida taxa 

encontra-se pactuada na cédula rural e pode ser utilizada a critério do banco.
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Não procede o inconformismo do recorrente.

Em relação ao primeiro tema, verifico que a matéria não comporta 

conhecimento nesta Corte. É que a discussão a respeito da limitação legal dos 

juros em 12% a.a. assenta-se na análise de matéria puramente constitucional, 

qual seja, a auto-aplicabilidade ou não do artigo 192, § 3º, da Constituição 

Federal, extrapolando, destarte, os limites da via especial, que tem escopo a 

interpretação e unidade do direito infranconstitucional.

Quanto à segunda questão, é pacífi co neste Tribunal o entendimento de 

que a capitalização mensal de juros, em nota de crédito rural, é permitida desde 

que expressamente pactuada.

Neste sentido, registrem-se os recentes precedentes:

Crédito rural. Capitalização mensal de juros (art. 5º do Decreto-Lei n. 167/1967). 
Possibilidade, de acordo com inúmeros precedentes do STJ, entre os quais os 
REsps n. 11.843, n. 13.098, n. 20.561, n. 24.244, n. 26.753 e n. 26.927. Recurso 
especial conhecido e provido. (Relator o eminente Ministro Nilson Naves, in DJ de 
26.02.1995).

Crédito rural. Capitalização mensal dos juros. Súmula n. 93, do STJ.

I - É nulo o julgamento que inclui matéria estranha a litiscontestatio.

II - “A legislação sobre cédula de crédito rural, comercial e industrial admite o 
pacto de capitalização de juros.” - Súmula n. 93, do Superior Tribunal de Justiça.

III - Recurso especial conhecido e provido em parte. (Relator o eminente 
Ministro Cláudio Santos, in DJ de 26.02.1996).

Entretanto, no presente caso, tenho como o improcedente a pretensão 

do recorrente, pois verifi co que inexiste cláusula estabelecendo a capitalização 

mensal dos juros.

Na verdade, prevê a cédula rural, em análise, tão-somente a capitalização 

semestral dos juros, devendo, portanto, a mesma ser observada.

Quanto ao tema relativo ao inadimplemento do devedor, é pacífi co neste 

Tribunal o entendimento de que os juros moratórios estão sujeitos ao limite 

de 1% a.a., nos termos do comando expresso no artigo 5° do Decreto-Lei 

n. 167/1967, bem como que é descabida a pretensão de aplicação da taxa 

“ANBID”, visto que a sua utilização terminaria por lesar este limite legal.

Registrem-se, a propósito, os seguintes precedentes que confi rmam o 

posicionamento acima adotado:
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Mútuo rural. Nota de crédito. Juros remuneratórios e correção monetária. 
Alteração de tais encargos em caso de inadimplemento. Impossibilidade. Limite 
legal (DL n. 167/1967): 1% a.a. (juros moratórios - art. 5º, parágrafo único) mais 
10% sobre o total da dívida (multa - art. 71). Recurso desprovido).

I - Estabelecidos, em nota de crédito rural, juros remuneratórios e correção 
monetária para incidirem durante o prazo de vigência do mútuo, nula se 
apresenta cláusula que preveja majoração de tais encargos fi nanceiros em caso 
de inadimplência do mutuário.

II - A lei específi ca (DL n. 167/1967) somente autoriza sejam pactuados, para 
a situação de não pagamento da dívida no respectivo vencimento, os seguintes 
acréscimos: juros moratórios, no patamar de 1% a.a. (art. 5º, parágrafo único), e 
multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).

III - Qualquer estipulação que vise a burlar esse limite legal - como, por 
exemplo, o referido artifício da elevação dos juros remuneratórios ou o da criação 
de outros (taxas, sobretaxas, comissão de permanência) para serem aplicados 
no caso de inadimplemento - carece de validade. (REsp n. 59.672-RS, Relator o 
eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ de 22.05.1995).

Mútuo rural. Cédula de crédito. Juros remuneratórios pactuados à taxa de 
9% a.a. Previsão contratual de sua substituição, em caso de inadimplemento por 
comissão de permanência calculada com base na taxa “ANBID”. Inadmissibilidade. 
Afronta ao limite imposto pelo parágrafo único do art. 5º do DL n. 167/1967. 
Capitalização de juros. Periodicidade. Recurso não conhecido.

I - Em se tratando de mútuo rural instrumentalizado em cédula de crédito, 
inadmissível se mostra a previsão contratual de substituição, em caso de 
inadimplemento, dos juros remuneratórios pactuados por comissão de 
permanência quando de tal substituição resultar violação ao limite de acréscimo 
(1% a.a.) admitido pela norma do parágrafo único do art. 5º do DL n. 167/1967.

II - Hipótese em que, ademais, calculada referida comissão de permanência 
com base na taxa de mercado divulgada pela ANBID, cuja incidência, nas 
relações contratuais em que fi gure como credora instituição bancária, tem sido 
considerada ilegal. Precedentes da Corte.

III - Somente quando autorizada por norma específi ca, ditada pelo Conselho 
Monetário Nacional, a capitalização de juros estipulada em sede de cédula rural 
pode ter periodicidade mensal. (REsp n. 62.286-RS, Relator o eminente Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ de 05.06.1995).

Cédula de crédito rural.

Juros. Capitalização. Possibilidade de que se faça mensalmente.
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Taxa ANBID - Jurisprudência da 2ª Seção no sentido da nulidade da cláusula 
que a elege (REsp n. 60.678-RS, Relator o eminente Ministro Eduardo Ribeiro, in DJ 
de 27.11.1995).

Crédito rural.

Juros capitalizados semestralmente, de acordo com previsão contratual; 
Elevação dos juros, por causa da inadimplência, a 9% a.a.; Os encargos do devedor 
não podem ser calculados pela taxa divulgada pela ANBID.

Recurso não conhecido (REsp n. 86.335-RS, Relator o eminente Ministro Ruy 
Rosado de Aguiar, in DJ de 13.05.1996).

Em face do exposto, superada a divergência jurisprudencial e inexistindo 

violação a legislação invocada como violada, não conheço do recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 95.537-RJ (96.304149)

Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar

Recorrente: Madeleine Nehme Saade

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Advogados: Fernando Setembrino M. de Almeida

                    Leonidas Cabral de Albuquerque e outros

EMENTA

Cédula de crédito industrial. Taxa ANBID. Penhor de duplicatas.

1. A Taxa ANBID não pode ser utilizada para o cálculo dos 

encargos de cédula de crédito industrial. Precedentes do STJ.

2. Alegação de inexigibilidade de cédula de crédito industrial, 

garantida com o penhor de duplicatas, porque o banco credor teria 

sido negligente na sua cobrança. Matéria de fato cuja existência fi cou 

negada pelo r. acórdão recorrido. Questões não prequestionadas.

Recurso conhecido em parte, quanto à Taxa ANBID, e provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa 
parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram 
com o Relator os Srs. Ministros Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, Barros Monteiro e Cesar Asfor Rocha.

Brasília (DF), 03 de setembro de 1996 (data do julgamento).

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Presidente

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Relator

DJ 07.10.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: O Banco do Brasil promoveu 
contra Frozen Rio Indústria e Comércio de Bebidas Ltda, emitente, e contra 
Madeleine Nehme Saade, avalista e ora recorrente, a execução de duas cédulas 
de crédito industrial; uma garantida com hipoteca, e outra, com o penhor de 
duplicatas.

A sentença acolheu em parte os embargos oferecidos por Madeleine, 
tendo a eg. 4ª Câmara do Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro negado 
provimento ao seu apelo, em acórdão assim ementado:

Execução. Embargos. Cédula de crédito industrial.

Legitimidade da aplicação de taxas flutuantes de juros divulgados 
por entidades credenciadas pelo Bacen, nos termos de seus comunicados e 
resoluções do CMN. Admissibilidade de capitalização de juros, possibilitada pelo 
Decreto-Lei n. 413/1969. Súmula n. 93 do STJ. A perda, pelo credor, de outra 
garantia, não desobriga o avalista pelas obrigações decorrentes de seu aval. 
Remanesce a obrigação garantida por hipoteca, ainda que seja aquela superior ao 
valor venal do imóvel gravado.

Confi rmação do julgado. (fl . 146)

Madeleine Nehme Saade ingressou com o presente recurso especial, nos 

termos do artigo 115, inciso III, letras a e c da Constituição da República, pelos 

seguintes fundamentos:
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a) com relação à taxa ANBID, (o acórdão recorrido) contrariou o art. 115 do 
Cód. Civil e divergiu dos arestos copiados a fl s. 78-85 (este publicado na revista 
ofi cial - RSTJ - vol. 67, p. 468) e fl s. 86-90, ambos da Quarta Turma desse Colendo 
Superior Tribunal de Justiça; e,

b) quanto à inexigibilidade da cédula garantida pelo penhor de duplicatas 
contrariou o art. 41, § 2º do Dec.-Lei n. 413/1969, repetido pelo art. 655, § 2° do 
Cód. de Proc. Civil (prequestionados no item 33 da apelação), contrariou o art. 594 
do mesmo Cód. de Proc. Civil (item 34 da apelação), bem como contrariou os arts. 
775 e 985, III, do Cód. Civil (item 46 da apelação), além de ter divergido do acórdão 
reproduzido a fl s. 145-149, da Terceira Turma desse egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, publicado na Revista Forense, vol. 329, p. 251. (fl . 134)

Sustenta que, prescrevendo em mãos do credor os títulos dados em 

garantia, inexigível da avalista a cédula de crédito.

Inadmitido o recurso, o processamento decorreu de provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar (Relator): 1. Sobre a aplicação 

da taxa ANBID para o cálculo dos encargos fi nanceiros, a recorrente bem 

demonstrou a divergência jurisprudencial, trazendo para os autos precedentes 

de outros Tribunais, além de julgados desta 4ª Turma, REsp n. 46.746-SC, de 

minha relatoria, e REsp n. 47.344-SC, relator o em. Min. Fontes de Alencar, 

assim ementado:

Crédito rural. Taxas ANBID e CETIP. A decisão que afasta da nota de crédito rural 
a cláusula que sujeita o devedor ao arbítrio integral do credor, no que pertine a 
acréscimos fi xados por entidades voltadas à defesa dos interesses deste, não fere 
o direito federal.

Estou, portanto, em acolher a pretensão da recorrente, nessa parte, para 

fazer prevalecer a orientação fi rme desta Turma, e bem assim da eg. 2ª Seção, 

quanto à inviabilidade da utilização da taxa ANBID. Para fundamentar essa 

conclusão, reproduzo voto expendido no REsp n. 46.746-SC:

Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional “disciplinar o 
crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas 
formas” (inciso VI) e “limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, 
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comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços 
bancários ou fi nanceiros” (inciso IX), conforme está expresso no artigo 4º da Lei n. 
4.595/1964.

Foi no exercício dessa competência que o Conselho Monetário expediu a 
Resolução n. 1.143, de 26 de junho de 1986, para:

I - autorizar as instituições financeiras a realizar operações ativas e 
passivas a taxas flutuantes (variáveis), que poderão ser reajustadas em 
períodos fi xos, desde que tais operações tenham prazo igual ou superior a 
180 dias.

Pelo mesmo diploma, fi cou o Banco Central do Brasil autorizado a:

IV - b) fi xar parâmetro para base do reajuste periódico das taxas de que 
se trata o item I desta Resolução.

No desempenho da função à qual estava autorizado, o Banco Central expediu 
a Circular n. 1.047, de 09 de julho de 1986, cujo artigo 3º tem a seguinte redação:

3. Para efeito do disposto na alínea b, do item IV, da Resolução 
n. 1.143/1986, é facultada a utilização da taxa média de captação por 
Certificados de Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta) 
dias, apurada por este Banco Central e divulgada por entidade por ele 
credenciada, ou de outra taxa referencial de fácil aferição e de conhecimento 
público.

Como se vê, a taxa variável somente pode ser fixada pelo Banco Central, 
conforme delegação recebida do Conselho Monetário Nacional. A disposição 
dúbia constante do final do artigo 3º, da Circular n. 1.047/1986, deve ser 
entendida como uma outra taxa também fixada pelo mesmo Banco Central, 
pois não se concebe estivesse ele abrindo mão da autorização delegada pelo 
Conselho Monetário Nacional, e, muito menos, entregando-a a uma entidade 
interessada nos resultados da fi xação dos valores dos encargos fi nanceiros.

A questão fundada na violação à lei não foi prequestionada.

2. Inaceitável, todavia, a pretensão da recorrente de ver modificada, 

através desta via especial, a decisão da eg. Câmara sabre a exigibilidade da 

cédula garantida pelo penhor de duplicatas emitidas pela devedora principal. A 

fundamentação do r. acórdão está assim vazada:

Em primeiro lugar, o penhor em questão incide em títulos de crédito, 
tratando-se, por conseguinte, de caução destes, que, por envolvem o exercício 
de direitos creditícios não comportam regime semelhante àquele que grava 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

438

bens corpóreos; depois, seria absurdo sustentar que o perecimento, ou mesma 
a renúncia pelo credor da garantia dada, que é acessório, viesse a extinguir a 
obrigação cujo cumprimento visa assegurar, que é o principal; ainda que se 
pudesse reconhecer, no caso, o dever de ressarcir o dono da coisa empenhada, 
pela perda ou deterioração desta por obra do credor, não caberia proceder-se 
à compensação prevista no art. 775 do C. Civil, seja porque a apelante não é a 
emitente das duplicatas em questão, mas sim sua avalista, seja porque sequer 
fi cou comprovada a perda alegada, ou os danos daí derivados, não se podendo 
caracterizar, então, a indispensável liquidez dos créditos em confronto; por fi m, 
é de todo imprópria, no caso, a invocação de normas concernentes ao regime 
legal do contrato de fi ança, aqui inexistente, não se confundindo esta com o aval 
fornecido pela apelante. (fl . 122)

As disposições legais invocadas pela recorrente, que teriam sido violadas 

pelo julgado ora em exame, a respeito da preferência na execução da coisa dada 

em garantia (artigo 594 do CPC), não foi objeto de prévio questionamento. O 

mesmo se diga a respeito do artigo 774, incisos I e IV do Código Civil, sobre a 

diligência na guarda da coisa. Esse tema, bem como o referente à compensação 

(art. 775), fi caram afastados por consideração de ordem fática: não está provada 

a perda dos créditos dados em garantia, nem defi nida a liquidez dos créditos em 

confronto, o que impede imputação de responsabilidade ao credor, pela falta de 

cobrança das duplicatas caucionadas, e a eventual compensação da dívida.

A apontada omissão do acórdão, embora os embargos declaratórios, não 

serviu de fundamento para a interposição do recurso especial.

A divergência fi cou indemonstrada, com simples transcrição de ementa, 

sem que se possa estabelecer a similitude de situações, especialmente porque, no 

nosso caso, trata-se de duplicatas dadas em penhor, as quais não foram quitadas 

pelos seus devedores, o que ensejou a execução sobre outros bens.

3. Posto isso, conheço em parte do recurso, pela alínea c, para afastar a 

utilização da taxa ANBID no cálculo dos encargos fi nanceiros, sem modifi cação 

nos ônus da sucumbência.

É o voto.


