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RESUMO 
 
 

Este trabalho trata de um estudo de caso que tem como objetivo investigar os efeitos da 
usura e do anatocismo no processo de endividamento bancário em uma amostra de 60 
operações de crédito. Todas as observações são devedores inadimplentes e 
aguardando decisão judicial pertinentes à comarca de Parnaíba, norte do estado do 
Piauí, tendo operações contratadas no período de 1994 a 2003. Foi feita uma breve 
análise dos aspectos históricos, jurídicos e econômicos da política de crédito no Brasil 
envolvendo os setores rural, comercial e industrial, declinando sobre os aspectos legais 
da cobrança bancária ante a conjuntura econômica. Como metodologia, utilizou-se uma 
pesquisa de campo, realizada com os 60 mutuários quando do ajuizamento das 
operações para auxiliar na avaliação dos efeitos da usura e do anatocismo quanto à 
evolução das dívidas. A conclusão a que se chegou é que a usura e o anatocismo 
foram fatores que contribuíram para que tais operações chegassem à situação de 
inadimplência. Ressalte-se, porém, que o poder de generalizar tais resultados é 
limitado, dada a falta de informação do efeito da usura e do anatocismo sobre os 
tomadores adimplentes. 
 
 
Palavras-chave: Usura – Anatocismo – Inadimplência.  
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ABSTRACT 
 

 
This case study aims to investigate the effects of usury and compound interest in the 
process of acquiring bank debt.  The sample was made up of sixty (60) credit 
transactions, initiated from 1994-2003, all of which are in default and awaiting judicial 
rulings in the district court of Parnaíba.  A brief analysis of the historical, judicial and 
politico-economical aspects of credit in Brazil relating to the rural, commercial and 
industrial sectors is included with emphasis given to the legal aspects of debt collection 
and economic status.  As methodology, a field study was undertaken, achieved with the 
sixty (60) borrowers during their judgment in order to assist the evaluation of the effects 
of usury and compound interest in the evolution of the debts.  The conclusion reached is 
that usury and compound interest application were factors that contributed to the debt 
arriving at the point of default. It should be emphasized, however, that the power of said 
result does not extend to any and all type of credit transaction.  
 
 
Key Words: Usury – Compound Interest – Default – Collection  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Grande parte das atividades econômicas de qualquer país, depende, 

normalmente, da concessão de crédito para que elas possam se aperfeiçoarem e se 

desenvolverem. Historicamente, no Brasil, por exemplo, a maior parte das atividades 

produtivas pertinentes aos setores rural, comercial e industrial são financiadas através 

de programas especiais, via linhas de crédito específicas da política creditícia do nosso 

país. 

 

Os bancos são os agentes financiadores de tais atividades. Com o crédito, 

eles são capazes de munir o caixa das empresas, assim como o dos mais diversos 

setores da economia. As empresas, na maioria das vezes, não tendo meios próprios 

para atenderem às constantes demandas de expansão de suas atividades têm de 

recorrerem ao crédito bancário para tentarem alcançar seus objetivos. A princípio, 

acredita-se que essa seja a forma mais eficaz para que uma pessoa possa lograr êxito 

ao desenvolver qualquer atividade produtiva, desde que analise criteriosamente as 

condições contratuais como os custos financeiros do empréstimo, o seu retorno, e o 

benefício que aquela atividade financiada proporcionará.  

 

De acordo com Viana (1987), é o crédito que move a engrenagem para 

alcançar tais objetivos, o qual tem no banco o seu principal elemento propulsor. 

 

Entretanto, há um problema: com freqüência, ouvem-se muitas pessoas 

dizerem que, ao terem se beneficiado do crédito bancário, foram bem sucedidas na 

condução de suas atividades, desde a tomada do empréstimo até a sua liquidação, 

vendo seus negócios prosperarem satisfatoriamente e produzirem novas condições 

para a retomada de outros financiamentos, rumo ao crescimento empresarial. Por outro 

lado, ouvem-se, também com muita freqüência, muitas pessoas se lamentarem do 

fracasso de suas atividades, mesmo tendo se beneficiado do crédito. 
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Que problema é este, capaz de levar essas pessoas a destinos tão 

diferentes? Que problema é este, capaz de definir a situação a que uma empresa deve 

ou não chegar? As políticas de crédito, as leis, enfim, as condições de um modo geral, 

são iguais para todos os mutuários. 

 

Diante do que se expôs, uma hipótese: a usura (lucro exagerado) e o 

anatocismo (capitalização dos juros) contribuem para conduzir as operações de crédito 

aqui estudadas para a situação de inadimplência. 

 

Este trabalho tem como objetivo, diante do problema acima citado, analisar 

os aspectos jurídicos e econômicos intrínsecos aos contratos bancários das áreas rural, 

industrial e comercial, especialmente os que se referem à usura e ao anatocismo no 

que diz respeito à inadimplência, na tentativa de contribuir, tanto para os gestores dos 

recursos a serem financiados (gerentes de bancos), como para os mutuários, e como 

para os julgadores da instância judiciária, caso a operação de crédito chegue até esse 

estágio. 

 

Como metodologia, utilizou-se uma pesquisa de campo através de um 

questionário com 10 perguntas acerca do problema sob estudo, realizada com 60 

mutuários do crédito bancário, quando do ajuizamento das operações, com o intuito de 

se obter dados e informações capazes de explicar o motivo da situação de 

inadimplência. 

 

O estudo teve por base 60 ações de execução, sendo 20 do setor rural, 20 

do comercial e 20 do industrial, todas referentes a operações inadimplentes contratadas 

entre 1994 e 2003, ajuizadas nos cartórios das comarcas da região norte do estado do 

Piauí, notadamente a de Parnaíba. 

 

A importância deste estudo se deve ao fato de o número de ações judiciais 

relacionadas a este tema ter crescido bastante nos últimos anos, deixando os 

financiadores sem perspectivas de retorno dos seus capitais e os financiados sem que 
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tenham cumprido com suas obrigações contratuais, causando enormes prejuízos a 

ambas as partes, sem contar que esse fracasso contribui sobremaneira para arruinar a 

economia como um todo. Deve-se, também, ao fato de que os resultados e as 

conclusões encontrados poderão servir de alerta para todos aqueles que desejam 

iniciar nessa seara do crédito, prevenindo-se no sentido da observância das normas da 

política creditícia, das cláusulas contratuais contidas nos instrumentos de crédito, dos 

custos efetivos dos contratos bancários etc. Não obstante, cabe destacar que, 

ultimamente, os bancos têm sido flexíveis à renegociação antes que tais operações 

cheguem a ser ajuizadas. Deve-se, ainda, à possibilidade de se dar uma contribuição 

aos agentes envolvidos nas operações de crédito (devedor e credor), bem como ao 

julgador na esfera judicial caso a operação atinja essa instância jurídica, no sentido de 

que cada parte seja capaz de avaliar melhor a rentabilidade das operações de 

financiamento à luz da legislação em vigor, da conjuntura econômica e dos imutáveis 

conceitos da matemática financeira. O desconhecimento e a má interpretação dos 

contratos por parte dos mutuários em um contrato cuja linguagem é excessivamente 

técnica, cumulada com a falta de condições para questionar as cláusulas contratuais e 

as altas taxas de juros praticadas (usura) com capitalização (anatocismo) constituíram 

os motivos principais que, na prática e segundo a pesquisa de campo realizada, 

levaram os 60 mutuários a uma situação de inadimplência. 

 

No que diz respeito ao tema desta pesquisa, alguns autores estudaram o 

assunto. Rizzardo (2007), questiona vários aspectos relacionados ao problema, 

sobretudo no que diz respeito à garantia do mútuo bancário. Casado (2002), em seu 

artigo “A Responsabilidade Civil das Casas Bancárias no Fornecimento Inadequado do 

Crédito” concluiu afirmando que o Código de Defesa do Consumidor trouxe ao sistema 

jurídico brasileiro uma inovação importante no ramo da responsabilidade civil, ou seja, a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos efeitos nocivos que podem advir de 

seus produtos e serviços. Lima; Hishiyama (2007), em sua obra “Contratos bancários – 

aspectos jurídicos e técnicos da matemática financeira para advogados, trataram dos 

juros e da inadimplência em instrumentos de crédito bancário. 
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A conclusão a que se chegou é que a usura e o anatocismo foram fatores 

que contribuíram para que tais operações chegassem à situação de inadimplência. 

Ressalta-se, porém, que o poder de generalizar tais resultados é limitado, dada a falta 

de informação do efeito da usura e do anatocismo sobre os tomadores adimplentes. 

 

Este trabalho foi dividido em quatro capítulos. O primeiro refere-se à 

introdução e o segundo, à usura e ao anatocismo. O terceiro trata do estudo de caso, e 

o quarto é relativo às conclusões e sugestões. 
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2. USURA E ANATOCISMO 
 

 

Os termos usura e anatocismo são muito utilizados na linguagem forense. 

Usura, de acordo com Ferreira (2000), significa lucro exorbitante, e anatocismo, 

segundo ainda o mesmo dicionarista, significa capitalização dos juros, incorporação dos 

juros (vencidos e não pagos) ao capital. 

 

Observa-se, portanto, que entre estes dois termos existe o juro para que eles 

possam se fundamentar e se caracterizar. Assim, antes de se falar em usura e 

anatocismo, eis uma descrição histórica contendo aspectos jurídicos, econômicos e 

matemáticos acerca dos juros, para que se possa entender melhor a sua 

fundamentação nos dias de hoje ante a política creditícia do país e o mundo jurídico. 

 

 
2.1 Os juros no contexto jurídico 

 

Sabe-se que é da mais remota antigüidade a discussão do problema 

referente à cobrança de juros. Antecedentes bíblicos como os que constam dos livros O 

Antigo Testamento, O Novo Testamento e O Corão condenam, de forma incisiva, a 

cobrança dos juros. No Deuteronômio, por exemplo, nos versículos 19 e 20 do Capítulo 

XXIII, encontra-se: 

 

“Do teu irmão não exigirás juros; nem de dinheiro, nem de comida, nem de 

qualquer outra coisa que se empreste a juros. Do estrangeiro poderás exigir juros; 

porém de teu irmão não os exigirás, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo 

em que puseres a mão, na terra a qual passareis a possuir.” 

 

É lógico que, em um sistema capitalista no qual se assenta a economia 

brasileira, esse ensinamento bíblico, sobretudo nos tempos atuais, jamais teria sentido. 
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Aristóteles (384-322 a. C.) condenava os juros como sendo a pior forma de 

se ganhar dinheiro. Ele achava que, por ser a moeda um instrumento de troca, 

condenava, também, a acumulação de dinheiro. Assim, combateu, drasticamente, o 

instituto dos juros quando assim se manifestou: 

 
“É com justa razão que nos repugna a usura, porque 
ela procura uma riqueza que provém da própria 
moeda, a qual não mais se aplica ao fim para o qual foi 
criada. Ela só foi criada para a função de troca; e a 
usura a multiplica por si mesma; do que se originou o 
seu nome, porque os seres produzidos se 
assemelham aos que lhes dão nascimento. O lucro é o 
dinheiro do dinheiro; e esta é, de todas as aquisições, 
a mais contrária à natureza.” 

 

Santo Agostinho (354-430) cria que o comércio distanciava o homem de 

Deus. Com isso, condenava, tal como Aristóteles, tanto a acumulação de riqueza como 

a cobrança de juros. 

 

Santo Tomaz de Aquino (1225-1274), na mesma linha de pensamento de 

Aristóteles, registrou: 
“[...] no caso do dinheiro, ele foi inventado 
principalmente para facilitar a troca; e, 
conseqüentemente, o adequado e principal uso do 
dinheiro é o seu consumo ou a sua alienação, na 
medida em que ele é extinto pela troca. Daí porque é, 
por sua própria natureza, ilegal receber pagamento 
pelo uso do dinheiro emprestado, pagamento esse 
conhecido como usura. Assim como uma pessoa é 
obrigada a devolver mercadorias adquiridas de 
outrem por meios ilegais, da mesma forma ela é 
obrigada a devolver o dinheiro que ela recebeu em 
decorrência da usura.”1 
 

 

Mesmo assim, ele procurou promover a reconciliação entre os dogmas 

teológicos sobre as práticas econômicas e a realidade do sistema econômico. 

 

Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomaz de Aquino poderiam até ter 

razão quando pensaram assim. Àquela época o sentido do comércio, do dinheiro, das 
                                                 
1 Summa Theologica. 
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atividades econômicas e de tudo mais que estavam envolvidos nas negociações era 

outro. Os tempos mudaram e, com base nessas idéias primitivas, os negócios se 

evoluíram e o mundo econômico teve de se adaptar às novas tendências. Hoje, no 

sistema capitalista, estas idéias não têm muito espaço para serem discutidas. O que 

predomina, atualmente, são os juros de mercado. 

 

Retornando ao contexto, registra-se que depois do longo período medieval, o 

direito foi admitindo a cobrança de juros. Os negócios, de um modo geral, foram 

evoluindo, de maneira que se tornou sem sentido a falta de cobrança de juros. À 

medida que o sistema capitalista ia se desenvolvendo e a atividade comercial se 

impondo, tornava-se impossível evitar a cobrança de juros na prática. O primeiro texto 

dando conta disso foi um ato de 1540, de Carlos V (1500-1558), autorizando os 

comerciantes dos Países Baixos a receberem juros de 12%. O mesmo foi feito na 

Inglaterra, por Henrique VIII (1491-1547), a partir de 1545, e, na França, o Código de 

Napoleão, de 1804, dispôs de forma intensiva acerca da cobrança de juros. 

 

Daí, os países industrializados, ainda que entendendo a notável diferença 

entre os conceitos de consumo e produção, passaram a cobrar efetivamente tais 

encargos, alegando serem diferentes os empréstimos ao consumidor e os empréstimos 

ao produtor. 

 

No direito português, a Lei de Afonso IV (1325-1357) absorveu a proibição da 

cobrança dos juros do período medieval, conforme o contido no Título LXXXXVI do 

Livro II das Ordenações Afonsinas: 
“Onzenar e fazer contratos usurários é contra o 
mandado de Deus, e em prejuízo das almas dos que 
são a parte passiva dessa prática, e deterioração dos 
bens daqueles contra os quais são impostos: daí 
porque estabelecemos, e ordenamos, por Lei, que 
nenhum cristão, ou judeu, onzene nem faça contrato 
usurário por qualquer meio que seja.” 
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As Ordenações Filipinas2, em vigor a partir de 1603, previam no Livro IV, 

Título LXVII, Dos Contractos Usurários, o controle da usura. A principal norma do 

Código Filipino foi a seguinte: 
“Nenhuma pessoa, de qualquer estado e condição que 

seja, deve dar, ou receber, dinheiro, prata, ouro, ou 
qualquer outra quantidade pesada, medida ou contada 
à usura, pelo que possa usufruir, ou der alguma 
vantagem, tanto sob a forma de empréstimo, como de 
qualquer outro contrato, de qualquer qualidade, 
natureza e condição que seja e de qualquer nome que 
possa ser chamado [...]”. 

 

Nessa época, no Brasil, a prática da usura já era intensa, mas, com a vinda 

de D. João VI, devida a Visconde de Cairu (1756-1835), a política dos juros sofre 

grande alteração. Foi através do Alvará de 05.05.1810 que o Príncipe Regente no Brasil 

tornava lícito dar dinheiro, ou outros fundos, sob risco, ao comércio, à agricultura, às 

fábricas e à navegação. Esse alvará, de acordo com Estrella (1969), foi o marco inicial 

da nova disciplina dos juros no direito brasileiro, fato que provocou a promulgação da 

Lei de 24.10.1832, liberando a usura, conforme as disposições a seguir: 

 

Art. 1º. O juro ou prêmio em dinheiro, de qualquer espécie, será aquele que 

as partes convencionarem. 

 

Art. 2º. Para prova desta convenção é necessário escritura pública ou 

particular, não bastando nunca a simples prova testemunhal. 

 

Art. 3º. Quando alguém for condenado em juízo a pagar os juros que não 

fossem taxados por convenção, contar-se-ão a seis por cento ao ano.3 

 

Essa liberalização da usura foi conduzida, dezoito anos depois, para a Lei 

556, de 25.06.1850 (Código Comercial Brasileiro). 

 

                                                 
2 Texto original disponível em www.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm. 
3 Texto original disponível em www.camara.gov.br/internet/infdoc/legislacao/index.pdf. 
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Em 1745, o Papa Benedito XIV promulgou a encíclica Vix Pervenit 

condenando a usura: 
“A natureza do pecado chamado usura tem sua origem 
em um contrato de empréstimo. Este contrato 
financeiro livremente celebrado entre as partes exige, 
por sua própria natureza, que um devolva ao outro 
apenas quanto haja dele recebido. O pecado ocorre 
quando o credor deseja mais do que deu. Assim, ele 
afirma que algum ganho é-lhe devido além do que 
emprestou, mas qualquer ganho que excede a quantia 
que ele entregou é ilícito e usurário. 
O pecado da usura não é afastado pela alegação que 
o ganho não é grande ou excessivo, mas antes 
moderado ou pequeno (...). A lei que governa os 
empréstimos consiste necessariamente na igualdade 
do que é dado e do que é devolvido”. 
 
 

A Lei 3.071, de 01.01.1916 (Código Civil Brasileiro), por sua vez, também 

deu o mesmo tratamento aos juros. Estabeleceu a taxa de 6% ao ano, mas liberou a 

prática do anatocismo: 

 

Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 

1.262), será de 6% ao ano. 

 

Art. 1.063. Serão também de 6% ao ano os juros devidos por força de lei, ou 

quando as partes os convencionarem sem taxa estipulada. 

 

Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao 

empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis. Esses juros podem fixar-se 

abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem capitalização. 

 

Em meio a tantas controvérsias geradas ao longo do tempo, no que diz 

respeito à política de juros no Brasil, aqui considerando os aspectos jurídicos e 

econômicos, em 1933, o governo provisório de Getúlio Vargas promulgou o Decreto-Lei 

22.626, de 07.04.1933 (Lei de Usura), com o objetivo de controlar os efeitos causados 

pela crise de 1929, sedimentando a repressão à usura e ao anatocismo no 

ordenamento jurídico brasileiro. Assim: 
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Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta Lei, estipular em quaisquer 

contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. 

[...] 

§ 3º. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura pública ou escrito 

particular, e não o sendo, entender-se-á que as partes acordaram nos juros de 6% (seis 

por cento) ao ano, a contar da data da propositura da respectiva ação ou do protesto 

cambial. 

Art. 2º. É vedado, a pretexto de comissão, receber taxas maiores do que as 

permitidas por esta Lei. 

[...] 

Art. 4º. É proibido contar juros dos juros; esta proibição não compreende a 

acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. 

[...] 

Art. 11. O contrato celebrado com infração desta Lei é nulo de pleno direito, 

ficando assegurada ao devedor a repetição do que houver pago a mais. 

 

Em suma, a Lei de Usura: (a) fixou a taxa máxima de juros em 12% ao ano 

(art. 1º.); (b) proibiu a capitalização dos juros (art. 4º.); (c) anulou o contrato com 

infração a ela (art. 11); e (d) tipificou como crime a prática da usura (art. 13). 

 

Como reforço, a Lei de Usura foi ratificada pela Constituição Federal de 

16.07.1934: 

 

Art. 117. Parágrafo único. É proibida a usura, que será punida na forma da 

Lei. 

A Constituição Federal de 10.11.1937, em sentido análogo, assim 

prescreveu: 

 

Art. 142. A usura será punida. 
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O Decreto nº. 869, de 18.11.1938, ao definir os crimes contra a economia 

popular, previu: 

 

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim 

se considerando: 

 

a) cobrar juros superiores à taxa permitida por Lei, ou comissão ou desconto, 

fixo ou percentual, sobre a quantia mutuada, além daquela taxa; 

b) obter ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente 

necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte, lucro patrimonial que exceda 

o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. 

 

Como se não bastasse toda a legislação acima mencionada, a Carta Magna 

de 18.09.1946 também reprimiu a usura: 

 

Art. 154. A usura, em todas as suas modalidades, será punida na forma da 

Lei. 

 

Como se pode notar, tanto as normas constitucionais como as 

infraconstitucionais condenavam a prática da usura e do anatocismo. Esta repressão foi 

ainda ratificada pela Lei 1.521, de 26.12.1951, que modificou dispositivos da legislação 

em vigor acerca dos crimes contra a economia popular, mantendo integralmente as 

disposições do Decreto 869, supracitado. 

 

Nessa mesma direção, o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 121, de 

16.12.1963, proibiu, também, a capitalização dos juros, ratificando o disposto no art. 4º. 

da Lei de Usura: 

 

Súmula 121. É vedada a capitalização dos juros, ainda que expressamente 

convencionada. 
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Entretanto, em 31.12.1964, todo esse aparato jurídico de repressão à usura 

e ao anatocismo sofre um abalo muito grande com a promulgação da Lei 4.595 (Lei da 

Reforma Bancária), que dispõe sobre as instituições financeiras bancárias e a criação 

do Conselho Monetário Nacional, regulamentando o Sistema Financeiro Nacional. Essa 

lei atribuiu ao CMN competência para limitar e não fixar, sempre que necessário, as 

taxas de juros. 

 

As Constituições Federais de 1967 e 1969, outorgadas pelo regime militar, 

não fizeram qualquer menção quanto à usura. Contudo, em 15.12.1976, o Supremo 

Tribunal Federal, em sua Súmula 596, assim se manifestou acerca da questão: 

 
Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626, de 1933, não se aplicam às 

taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

 

A Constituição Federal de 05.10.1988, no § 3º. do art. 192, limitava os juros 

em 12% ao ano: 

 

Art. 192, § 3º. As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer 

outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não 

poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será 

conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos 

que a lei determinar. 

 

Mas, a partir de sua promulgação, surgiu uma dúvida nos tribunais: a norma 

constitucional era ou não auto-aplicável? Dependia ou não de lei complementar 

regulamentada pelo Sistema Financeiro Nacional? 

 

A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

em seu art. 3º., § 2º., fez referência ao assunto: 
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Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição e comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

[...] 

§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

Em 15.10.1999, através da Medida Provisória 1.925, foi prescrito: 

Art. 1º. São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim 

consideradas as que estabeleçam: 

I – nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente 

permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na 

hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga 

em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido. 

Art. 4º. As disposições desta Medida Provisória não se aplicam: 

I – às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, bem como às operações realizadas nos mercados 

financeiro, de capitais e de valores mobiliários, que continuam regidas pelas normas 

legais e regulamentares que lhes são aplicáveis. 

 

Em 31.03.2000, por meio do art. 5º. da Medida Provisória 1.963-17, foi 

admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano: 

 

Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano. 

Em 23.11.2000, a Medida Provisória 1.965-21, estabeleceu: 
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Art. 1º. São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim 

consideradas as que estabeleçam: 

I – nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente 

permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na 

hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga 

em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido. 

Art. 4º. As disposições desta Medida Provisória não se aplicam: 

I – às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, bem como às operações realizadas nos mercados 

financeiro, de capitais e de valores mobiliários, que continuam regidas pelas normas 

legais e regulamentares que lhes são aplicáveis. 

 

Conforme se pode notar, o Poder Executivo criou dois mundos jurídicos com 

leis muito confusas e ultrapassadas, oriundas, em grande parte, do regime militar. Um 

para os contratos firmados com as instituições financeiras e outro para contratos de 

mútuo firmados em operações empresariais e civis. Nesse caso, para quem se dirigir a 

uma instituição financeira para tomar dinheiro emprestado é melhor conhecer as “regras 

do jogo” para não se prejudicar no futuro, pois, dado o poder econômico do sistema 

financeiro, é onerosa e lenta uma briga judicial com os bancos. 

 

A Lei 10.406, de 10.01.2002 (Novo Código Civil), por sua vez, estabelece: 

 

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem 

sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados 

segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à 

Fazenda Nacional. 

 

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos 

juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 

406, permitida a capitalização anual. 
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Desse modo, o Código Civil Brasileiro limitou a taxa de juros para fins 

econômicos de acordo com a Taxa Selic, mantendo a capitalização anual, proibindo-a 

em períodos inferiores a um ano. 

 

Com relação ao questionamento do § 3º. do art. 192 da Constituição Federal 

de 1988, a Emenda Constitucional 40, de 29.05.2003, alterou o caput daquele artigo, 

revogando todos os seus incisos e parágrafos. A redação ficou assim: 

 

Art. 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado do País e a servir os interesses da coletividade, em todas 

as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por 

leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro 

nas instituições que o integram. 

 

Em 26.07.2001, o Conselho Monetário Nacional aprovou um conjunto de 

normas baseadas nas leis do sistema financeiro e do mercado de capitais, 

consideradas o chamado Código de Defesa do Cliente Bancário, prevendo punições 

para os bancos caso não respeitem os procedimentos legais na prestação de seus 

serviços. O citado Código torna obrigatórios, dentre outros, três importantes pedidos 

dos correntistas, quais sejam: (a) clareza e transparência nos contratos; (b) proibição de 

vendas casadas de produtos financeiros. Ou seja, para a concessão de empréstimos os 

bancos exigem a compra de um seguro de vida, a aquisição de um cartão de crédito; e 

(c) garantia da redução proporcional dos juros, caso o cliente antecipe o pagamento da 

dívida. 

 

Por fim, a Medida Provisória 2.160-25, de 23.08.2001, deu origem à Cédula 

de Crédito Bancário, título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de 

instituição financeira ou entidade a esta equiparada, representando promessa de 

pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, 

tal como preceitua seu art. 1º.. 
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Tendo em vista esse confuso mundo jurídico dos juros, sobretudo nos 

últimos vinte e cinco anos, é de se considerar que alguns produtores sintam 

dificuldades em conduzir seus negócios frente a uma turbulência dessas na economia 

brasileira. Como se não bastasse, sucessivos planos econômicos foram implementados 

ao longo desse tempo e todos fracassaram. No final de 1993, por fim, o governo 

brasileiro lançou as bases de um programa de longo prazo com o objetivo de estabilizar 

a economia brasileira, resultando em um plano que poria fim ao processo de inflação 

elevada que vinha se arrastando há quase três décadas. 

 

 
2.2 Os juros no contexto econômico 

 

Diante dessa sinuosa trajetória jurídica e histórica dos juros, registra-se, 

ainda, que a economia brasileira, desde o programa de estabilização do governo 

Castello Branco (1965-1967), desdobrando-se até 1973, foi marcada por um notável 

crescimento da taxa de inflação. Em seguida, duas crises do petróleo foram absorvidas 

pelo nosso país (1974 e 1979), seis planos de congelamento de preços foram 

implementados pelos governos que passaram e a inflação continuava se elevando, 

constituindo-se no principal problema da economia brasileira.  A situação se tornou 

mais grave no período de 1980 a 1994. Entre 1981 e 1984, o Brasil assinou um acordou 

com o FMI (Fundo Monetário Internacional) na tentativa de equilibrar as contas 

externas, época em que os índices de inflação medidos pelo IGP-DI eram de 95,2%, 

99,7%, 211,0% e 223,8% para os anos 1981, 1982, 1983 e 1984, respectivamente, 

conforme Lanzana (2001). 

 

De 1985 até 1994 o combate à inflação foi tentado de diversas formas. 

Inicialmente, veio o Plano Cruzado, em fevereiro de 1986, resultante de duas correntes 

diferentes para explicar o processo inflacionário brasileiro: a dos inercialistas (ligados à 

PUC-RJ) e a dos pós-keynesianos (ligados à Unicamp), que tinham como objetivo 

principal romper o crescimento da inflação no Brasil. Em seguida, veio o Plano Cruzado 

II, em novembro de 1986, que visava controlar o déficit público por meio do aumento da 
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receita em 4% do PIB (Produto Interno Bruto), tendo em conta o aumento das tarifas e 

dos impostos indiretos. Várias medidas sobre controle de preços e salários foram 

tomadas visando à estabilização da economia, mas, em fevereiro de 1987, o Plano 

Cruzado fracassou e, assim, veio o anúncio da moratória. Em abril de 1987 a inflação 

atingiu 20% a.m., caindo, conseqüentemente, o ministro da Fazenda, Dílson Funaro, 

dando lugar a Bresser Pereira. 

 

Em seguida, veio o Plano Bresser, em junho de 1987, um plano de 

emergência que tinha como objetivo apenas deter a aceleração inflacionária e evitar a 

hiperinflação. Bresser conseguiu a recuperação da balança comercial, a diminuição do 

déficit público e a queda inicial da inflação, mas, com pouco tempo (dezembro de 

1987), seu plano fez com que diminuísse a produção industrial e a inflação voltou com 

mais intensidade. Bresser pediu demissão do Ministério da Fazenda e assumiu o 

ministro Maílson da Nóbrega. Assim, veio o Plano Verão, que adotou o congelamento 

de preços, salários e câmbio, na tentativa de, também, controlar a inflação. O Plano 

Verão fracassou e gerou nova aceleração inflacionária, desestimulando as exportações 

e aquecendo as importações. 

 

Prosseguindo, em março de 1990, veio o Plano Collor para alterar a política 

cambial com a adoção do sistema de câmbio flutuante, modificando, dessa forma, a 

política de comércio exterior. Outra questão que mereceu destaque nessa gestão foi a 

tentativa de novas negociações para o pagamento da dívida externa, condição 

necessária para que o país se integrasse à economia mundial. O Plano Collor 

fracassou levando a economia a nova aceleração de preços com uma inflação, em 

fevereiro de 1991, de 21% ao mês. Houve uma nova tentativa de controle da inflação 

com o Plano Collor II e nada foi favorável. Cai, então, a ministra Zélia Cardoso de Melo 

e entra para o Ministério da Fazenda o embaixador Marcílio Marques Moreira. O novo 

ministro teve que acertar o acordo de pagamento da dívida externa e controlar o 

processo inflacionário que estava, novamente, em ritmo acelerado. Como a 

Constituição Federal de 1988 é prejudicial à política fiscal, o governo teve que 

concentrar a condução da economia na política cambial e monetária. As conseqüências 
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dessa estratégia foram bastante favoráveis ao setor externo da economia brasileira, 

mas as condições internas eram de elevadas taxas de juros, combinadas com a 

abertura financeira e com um cenário de desaquecimento internacional. Com o 

impeachment de Collor, em 1992, assumiu a presidência da República o vice-

presidente Itamar Franco que demorou muito para dar qualquer rumo à política 

econômica. 

 

Em 15.10.1999, Fernando Henrique Cardoso, então Presidente da 

República, retomando a questão da usura, editou sem muito alarde a Medida Provisória 

1.925, reeditada em 11.11.1999, dispondo sobre uma nova modalidade de título de 

crédito, a cédula de crédito bancário, criada com o objetivo único de servir aos créditos 

das instituições financeiras. Quanto à capitalização de juros, ela admite que seja 

convencionada por outra periodicidade que não apenas a anual (art. 3º., § 1º., IV), o 

que caracteriza anatocismo. 

 

Foi por esse tortuoso cenário econômico, sobretudo nos últimos vinte e cinco 

anos, que passou a política de juros no Brasil. Sucessivos planos econômicos foram 

implementados ao longo desse tempo e todos fracassaram. No final de 1993, o governo 

brasileiro lançou as bases de um programa de longo prazo com o objetivo de estabilizar 

a economia brasileira, resultando em um plano que poria fim ao processo de inflação 

elevada que vinha se arrastando há quase três décadas. Com isso, a moeda anterior 

(Cruzeiro Real) se converteria no Real (Medida Provisória 542, de 30.06.1994 e depois, 

Lei 9.069, de 29.06.1995), a partir do dia 1º. de julho de 1994. Daí em diante, a inflação 

ficou controlada sem congelamentos de preços, sem confisco de depósitos bancários e 

sem os mecanismos da heterodoxia econômica. 

 
 

2.3 A conceituação dos juros 
 

No que concerne à conceituação dos juros, sobretudo a que se faz presente 

na linguagem dos contratos bancários, há um acervo bibliográfico imenso sobre o 
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assunto, dada a sua importância para os mercados financeiros. Vários estudiosos, 

desde os mais remotos tempos até os dias de hoje, manifestaram-se a respeito desse 

conceito na tentativa de explicar suas modalidades de aplicação no mundo dos 

negócios, bem como as bases que deram sustentação ao sistema capitalista, qual seja 

o valor do dinheiro no tempo. 

 

Partindo do princípio de que uma pessoa dispõe de determinada quantia de 

recursos para utilizá-los no consumo de bens e serviços oferecidos pelo sistema 

econômico, esta decisão pode ser adiada por um determinado tempo para poupar tais 

recursos, passando-os para um agente econômico autorizado e habilitado a conferir 

àquele que está postergando o consumo uma remuneração pelo sacrifício de não 

consumir no presente e sim no futuro. A esta remuneração chama-se juro e à relação 

entre esta remuneração e a quantia poupada chama-se taxa de juros. 

 

Esta foi a concepção inicial que se teve acerca dos juros. A abordagem que 

se dá a este conceito tão primitivo, nos dias de hoje, ainda é a mesma. No Dicionário de 

Economia e Administração, Sandroni (1996) afirma, de modo análogo, que juro é “a 

remuneração que o tomador de um empréstimo deve pagar ao proprietário do capital 

emprestado.” Vieira Sobrinho (1991), afirmou: “juro é a remuneração do capital 

emprestado, podendo ser entendido, de forma simplificada, como sendo o aluguel pago 

pelo uso do dinheiro”. Casarotto Filho; Kopittke (1994) definiram assim: “juros são o 

pagamento pela oportunidade de poder dispor de um capital durante determinado 

tempo”. Em uma linguagem comercial e jurídica, Figueiredo (2007) assim se 

manifestou: “os frutos do capital, ou seja, os proventos ou recompensas que dele se 

extraem, com base na legislação ou em um negócio jurídico, são os juros”. Já De 

Plácido e Silva (1978) registrou: 
 “Derivado de jus, júris, originariamente era 
empregado na mesma acepção de direito. Aplicação 
notadamente plural, juros quer exprimir propriamente 
os interesses ou lucros, que a pessoa tira da inversão 
de seus capitais ou dinheiros, ou que recebe do 
devedor, como paga ou compensação, pela demora 
do pagamento do que lhe é devido (...). Juros, no 
sentido atual, são tecnicamente os frutos do capital, 
ou seja, os justos proventos ou recompensas que dele 
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se tiram, consoante permissão e determinação da 
própria lei, sejam resultantes de uma convenção ou 
exigíveis por faculdade inscrita em lei”. 

 

 
 
2.4 A classificação dos juros no contexto contratual 

 

Dentro do contexto contratual, os juros se classificam em moratórios e 

compensatórios ou remuneratórios. 

 

Segundo De Plácido e Silva (op. cit.), os moratórios são os juros decorrentes 

da mora, isto é, os que devem por convenção ou legalmente, em virtude do 

retardamento no cumprimento da obrigação e, os compensatórios ou remuneratórios, 

são os juros denominados para remunerar o capital, isto é, os frutos do capital”. De 

acordo com Figueiredo (op. cit.), os juros moratórios são devidos em razão do atraso no 

pagamento de uma obrigação; e os compensatórios ou remuneratórios são devidos do 

empréstimo, gerando proventos ou recompensas (aluguel do dinheiro). 

 

Dentro ainda desse mesmo contexto, os juros podem ser legais e 

convencionais. Figueiredo (op. cit.), registrou: 

 
 “Os juros legais são os que podem ser exigidos em 
razão de determinação legal, ou seja, a taxa de juros 
autorizada por lei ou imposta por ela. Os juros 
convencionais são os fixados pela vontade das partes 
em contratos (op. cit.)”. 
 
 

Podem, ainda, se classificarem em juros reais ou constitucionais e juros 

bancários. Na concepção de Figueiredo (op. cit.), aqueles são as taxas de juros que 

incluem comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente relativas à 

concessão de crédito, tais como os custos administrativos e operacionais, as 

contribuições sociais, os tributos devidos pela instituição financeira e quaisquer outras 

remunerações; e estes são os juros cobrados pelas instituições financeiras em suas 

operações, com autorização do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário 
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Nacional, levando-se em conta os custos da captação do dinheiro, os impostos, as 

despesas administrativas, a desvalorização da moeda, o lucro da instituição financeira e 

os riscos da inadimplência.    

 
2.5 A usura 

 

Como se vê, os poderes da União intercederam bastante na política 

creditícia brasileira. Paralelamente a isso, outros estudiosos ligados ao assunto, mais 

especificamente da área financeira, desenvolveram trabalhos no sentido de esclarecer 

quantitativamente a questão dos juros bancários. Foi então que, matemáticos, 

economistas e financistas intervieram na questão, uma vez que se trata de assunto da 

mais alta importância para a nação brasileira, mormente quanto ao elevado custo dos 

financiamentos das atividades econômicas relacionadas aos setores rural, comercial e 

industrial, que compõem quase a totalidade da produção econômica. 

 

Usura, de acordo com De Plácido e Silva (1978), não significa simplesmente 

o interesse devido pelo uso de alguma coisa. Acrescenta, ainda, que, “é o interesse 

excessivo, isto é, a estipulação exagerada de um juro, que ultrapasse ao máximo da 

taxa legal, ou estipulação de lucro excessivo, ou excedente do lucro normal e razoável”. 

Como se viu ao longo deste texto, ela tem sido repudiada tanto moral como legalmente, 

tipificada como crime no art. 192, parágrafo terceiro, da Constituição Federal de 1988. 

 

A usura não está presente apenas nos contratos de mútuo referentes a 

crédito. Estende-se, pois, a todos os negócios jurídicos onerosos que comportem a 

exploração de uma parte em detrimento da outra. 

 

O Decreto-Lei 22.626, de 07.04.1933, conhecido como Lei de Usura, em seu 

art. 1º., parágrafo terceiro, fixa a taxa legal de juros em 6% ao ano, estendendo a 

vedação não somente a empréstimos de dinheiro, mas a todo e qualquer contrato. 



 

 

34

Assim, toda ação usurária implica a anulação do contrato4 e, como conseqüência, o 

mutuário tem direito de receber em dobro o que tiver pago a mais. Entretanto, o 

Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 5965, determinou que tal medida não se 

aplica às instituições financeiras públicas ou privadas. Na prática, respeitada a ordem 

econômica e financeira como promotora do desenvolvimento equilibrado do país, a 

defesa do consumidor, a redução das desigualdades sociais e os interesses da 

sociedade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou a cobrança dos juros limitados à 

taxa de mercado. Ou melhor, a Súmula 596 do STF dispõe que o contido no Decreto-lei 

22.626 não se aplica às instituições financeiras. Isso significa dizer que a Emenda 

Constitucional 40, de 29.05.2003, ao modificar o caput do art. 192 da Constituição 

Federal de 1988, revogando todos os seus incisos e parágrafos, confirma e dar força, 

em parte, o que assegura o STF quando submete as instituições financeiras às 

disposições da Lei 4.494, de 31.12.1964, deixando livre a pactuação das taxas de juros 

no mercado financeiro brasileiro. Os defensores da usura afirmam que, posta em 

prática, essa limitação desmoronará a economia nacional. 

 

Segundo Figueiredo (2007), na prática, o STJ proibiu a revisão das taxas de 

juros fixadas no contrato, salvo se o consumidor comprovar que outro mutuário foi 

favorecido com taxas de juros menores às previstas em seu contrato. 

 

No caso de a empresa tentar sucumbir às elevadas taxas de juros, Gitman 

(1997) define que taxas de juros e retornos requeridos representam os custos de uso 

de várias formas de financiamento e que a situação de endividamento de uma empresa 

pode ser aferida através tanto do seu grau de endividamento, como de sua capacidade 

para pagar as dívidas. 

 

Verifica-se (anexos I a III), tomando por base o ordenamento jurídico 

brasileiro, que em todos os projetos houve a presença da usura, que corresponde a 

                                                 
4 Lei de Usura – art. 11: “O contrato celebrado com infração desta lei é nulo de pleno direito, ficando assegurado ao 
devedor a repetição do que houver pago a mais”. 
5 “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional”. 
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tudo aquilo que ultrapassar a taxa de 1% a.m., no regime de capitalização simples e a 

fórmula para o seu cálculo é )1( inPVFV += , onde FV é o valor futuro (montante), PV é 

o valor presente (principal), i é a taxa de juros e n o período. Portanto, para se calcular 

o valor correspondente à usura, não há o que se falar em regime de juros compostos. 

Se os bancos apresentam como metodologia de cálculo a dos juros compostos a uma 

taxa superior a 1% a.m., aí verifica-se a presença da usura e do anatocismo (adiante 

descrito). 

 

2.5.1 Cálculo da usura 
 

Considerando que a usura, de acordo com os princípios legais, corresponde 

à diferença entre o valor calculado a uma taxa i’ (i’> 1% a.m., taxa cobrada pelos 

bancos) e a uma taxa i = 1% a.m., ambos no regime de capitalização simples, para se 

calcular somente o valor da usura, procede-se da seguinte forma: 

 

usura = )]01,01()'.1[( nniPV +−+ . 

 

Seja, por exemplo, o seguinte exemplo: PV = R$ 100,00, n = 20 meses, i = 

1,5% a.m.. Calcula-se FV à taxa i = 1,5% a.m., resultando FV = R$ 130,00. Em seguida, 

calcula-se FV à taxa i = 1% a.m., resultando FV = R$ 120,00. Daí, é só calcular a 

diferença, que dá R$ 10,00. 

 

Seria o mesmo que se tivesse feito: usura = )01,01()'.1( nPVniPV +−+ ; 

colocando PV em evidência, fica: usura = )]01,01()'.1[( nniPV +−+ , onde i’é a taxa 

cobrada pelos bancos (i’> 1%). 

 

Retomando os dados do exemplo acima e substituindo na fórmula 

encontrada, fica: usura = 00,10]20 . 01,01()20 . 015,01[(100 =+−+ . 

 

Assim foi feito para todos os valores referentes à usura nos anexos I, II e III.  
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Em um questionário de 10 perguntas dirigidas a cada um dos mutuários 

(descrita no Capítulo 3), para saber se à época a taxa de juros era considerada 

exorbitante (usura), 93% dos 60 entrevistados responderam que sim, ou seja, apenas 4 

responderam que não. Ao serem indagados sobre os custos financeiros do empréstimo, 

88% responderam que não. 

 

Logo, é possível que a usura constante dos 60 processos sob estudo tenha 

contribuído quase que na totalidade para a impossibilidade de pagamento, chegando os 

mutuários à situação de inadimplência. 

 

Entretanto, mesmo que tivessem conhecimento dos custos financeiros dos 

empréstimos não podiam questioná-los, ou negociá-los, uma vez que, todos os 60 

mutuários responderam que o contrato foi de adesão. 

 
2.6 Anatocismo 

 

Relativamente ao anatocismo (do grego, ana = repetição; tokos = progênie, 

filhote; incidência de juros sobre juros), Vieira Sobrinho (2004) pesquisou a legislação 

pertinente ao assunto e, comparando com a legislação de outros países, concluiu 

sugerindo uma revisão no art. 253 do Código Comercial e no art. 4º. da Lei de Usura 

(Decreto-Lei no. 22.626,de 07 de abril de 1933), quais sejam: 

 
Código Comercial Brasileiro – art. 253 e Lei de Usura – art. 4º.: É proibido 

contar juros de juros; esta proibição não compreende a acumulação dos juros vencidos 

aos saldos liquidados em conta corrente de ano a ano. 

 

No artigo intitulado “A capitalização dos juros e o conceito de anatocismo”, 

Vieira Sobrinho (op. cit.) afirma que o anatocismo consiste na cobrança de juros sobre 

juros vencidos e não pagos. Segundo ainda o mesmo autor, a legislação brasileira foi 

inspirada nas leis de países europeus como França, Portugal, Alemanha, Itália, 
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Espanha e Holanda e entendeu ser importante a comparação dessa legislação com a 

brasileira. 

 
Código Civil Português – art. 560: Para que os juros vencidos produzam 

juros é necessária convenção posterior ao vencimento; pode haver também juros de 

juros, a partir da notificação judicial feita ao devedor para capitalizar os juros vencidos 

ou proceder ao seu pagamento sob pena de capitalização. Só podem ser capitalizados 

os juros correspondentes ao período mínimo de um ano. (grifo do autor). 

 
Código Civil Italiano – art. 1.282: Na falta de uso contrário, os juros 

vencidos só podem produzir juros do dia do pedido judicial, ou por efeito de convenção 

posterior ao seu vencimento, e sempre que trate de juros devidos pelo menos por seis 

meses. (grifo do autor). 

 
Código Civil Francês – art. 1.154: Os juros vencidos dos capitais podem 

produzir juros, quer por um pedido judicial, quer por uma convenção especial, contanto 

que, seja no pedido, seja na convenção, se trate de juros devidos, pelo menos, por um 

ano inteiro. (grifo do autor). 

 

Vieira Sobrinho, dessa forma, conclui afirmando o que diz a primeira frase do 

art. 253. Deveria ser: “é proibido contar juros dos juros vencidos”, ou ainda: “é proibido 

calcular juros sobre juros vencidos”. 

 

Com relação ao regime de capitalização composta, Vieira Sobrinho (2004) se 

manifesta no sentido de que, matematicamente, o sistema de juros compostos é 

perfeito e que, se fosse proibido pela justiça brasileira, colocaria na marginalidade todos 

os planos de aplicação de recursos em cadernetas de poupança, fundos de 

investimento em renda fixa, fundos de previdência, títulos de capitalização etc. e 

também todos os contratos de empréstimos ou financiamentos, além de decretar a 

nulidade de todos os livros de matemática financeira existentes e de todos os estudos 

econômicos e financeiros elaborados, bem como a extinção de uma ciência conhecida, 
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respeitada e utilizada no mundo inteiro e colocaria sobremodo a justiça brasileira numa 

situação extremamente desconfortável perante o mundo. 

 

Na realidade, a economia brasileira evoluiu bastante dos anos 1930 para cá, 

sendo inconcebível admitir e limitar uma taxa de juros em torno de 1% ao mês. Este 

nível pode até ser considerado alto, desde que isso seja determinado pelo mercado. 

Em termos econômicos e financeiros não se podia conceber, sobretudo para os últimos 

anos, uma economia capitalista limitada a uma taxa de juros como queriam os 

legisladores da época ditatorial de Vargas, pois em nenhuma economia moderna do 

mundo a taxa de juros é fixada por lei e sim pelo mercado. 

 

De Plácido e Silva apud Kruse (2005), anatocismo quer dizer “a contagem ou 

cobrança de juros sobre juros”, ou seja, “é o cálculo dos juros tomando por base um 

montante constituído do principal adicionado de juros”, afirmam Müller; Antonik; Ferreira 

Júnior (2007). 

 

Di Agustini; Zelmanovits (2005), também abordaram o problema do 

anatocismo, afirmando ser uma clássica questão que tem causado muita polêmica nos 

meios judicial, financeiro e comercial atrapalhando, muitas vezes, o curso natural das 

operações. Acrescenta, ainda, que “atualmente essa palavra é praticamente um 

palavrão, principalmente no meio judicial”. 

 
2.6.1 Cálculo do anatocismo 

 

Para o cálculo do anatocismo, utiliza-se inicialmente a fórmula dos juros 

compostos, niPVFV )1( += , onde FV é o valor futuro (montante), PV é o valor presente 

(principal), i é a taxa de juros e n o período. 

 

Desse modo, calcula-se o valor que deveria ser cobrado legalmente (regime 

de juros simples à taxa de 1% a.m.), aqui chamada de FV’, e, em seguida, calcula-se 

FV – FV’. 
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Como exemplo, seja PV = R$ 100,00, i = 1,5% a.m., n = 20 meses, com 

capitalização mensal. Pelo critério dos juros compostos, resulta FV = R$ 134,69 (I). Em 

seguida, calculando FV pelo critério de juros simples a uma taxa de 1% a.m. no mesmo 

prazo, tem-se FV = R$ 120,00 (II). À diferença (II) – (I) = R$ 14,69 chama-se 

anatocismo, de acordo com os princípios legais. 

 

Como o cálculo de (I) foi feito pela fórmula niPVFV )1( +=  e o de (II) por 

)01,01( nPVFV += , depreende-se que: anatocismo = )01,01()1( nPViPV n +−+ . 

Colocando-se PV em evidência, fica: 

 

anatocismo = )]01,01()'1[( niPV n +−+ , 

onde i’é a taxa cobrada pelos bancos (i’> 1%). 

Voltando ao exemplo, tem-se: 

anatocismo = )]20.01,01()015,01[(100 20 +−+  = 14,69. 

 

Para efeito de ilustração, o gráfico abaixo indica o que representa o 

anatocismo. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
                            Gráfico 1: Representação gráfica do anatocismo 
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Desse modo, foram calculados todos os valores referentes ao anatocismo 

constantes dos anexos I, II e III.  

 

Em um questionário de 10 perguntas dirigidas a cada um dos mutuários 

(descrita no Capítulo 4), para saber se à época conheciam a inclusão da capitalização 

dos juros, 97% dos 60 entrevistados responderam que não. 

 

Logo, é possível que o anatocismo constante dos 60 processos sob estudo 

tenha contribuído para a impossibilidade de pagamento, chegando os mutuários à 

situação de inadimplência. 

 

Entretanto, mesmo que tivessem conhecimento da capitalização dos juros 

não podiam questioná-los, ou negociá-los, uma vez que, todos os 60 mutuários 

responderam que o contrato foi de adesão. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

 

Conhecer significa saber, reconhecer, avaliar. Todavia, o conhecimento 

obtido pela experiência, pela vivência do dia-a-dia, acontece sem planejamento, sem 

método, e de forma assistemática. “Para a obtenção de conhecimentos mais seguros, 

desenvolveram-se as ciências, com base num processo metodológico, que pesquisam 

e interpretam a realidade. O conhecimento obtido é metódico, sistemático, racional e 

em algumas áreas científicas, passível de verificação” (Marcantonio et all., 1993). 

 

Assim, tendo em conta que o objetivo deste trabalho é o de analisar aspectos 

jurídicos e econômicos intrínsecos aos contratos bancários das áreas rural, industrial e 

comercial tomados como amostra deste estudo, especialmente os que se relacionam à 

usura e ao anatocismo, para saber se estes dois fatores determinaram a situação de 

inadimplência a que se encontram as 60 operações aqui estudadas, apresenta-se, 

adiante, a descrição dos elementos necessários à realização deste trabalho de 

pesquisa. 

 

 

3.1 Descrição da Amostra 
 

A amostra desta pesquisa, não probabilística, foi formada por 60 processos 

(ações de execução; autor: banco, réu: mutuário) referentes a financiamentos rurais 

(projetos 1 a 20), comerciais (projetos 21 a 40) e industriais (projetos 41 a 60), relativos 

a operações de crédito – todas inadimplentes - contratadas entre 1994 e 2003, 

existentes nos cartórios das comarcas da região norte do estado do Piauí, notadamente 

a da cidade de Parnaíba, região onde o autor atua como perito judicial e como 

assistente técnico de advogados dessa área, na forma dos artigos 145 e 421 do Código 

de Processo Civil. 
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Os sujeitos da pesquisa foram selecionados intencionalmente de forma a 

compreender as modalidades de empréstimos, especialmente os que se referiram ao 

financiamento das atividades empresariais nos setores rural, comercial e industrial, 

setores de fundamental importância para a economia brasileira.  

 
3.2 A análise do problema com base no VPL, ICJ e IEG 

 

Preliminarmente, é conveniente lembrar a definição de cada um desses 

índices e o motivo pelo qual foram escolhidos para fundamentar a análise do problema 

sob pesquisa. 

 

Com relação ao valor presente líquido, Teixeira (1998), leciona que “o cálculo 

do VPL consiste na diferença entre os fluxos futuros provenientes do capital inicial 

devidamente atualizados através de uma taxa igual ao custo de oportunidade e este 

capital”. Escolheu-se este índice para fundamentar a análise do problema aqui 

estudado porque, no entender de Brealey (1998), trata-se do método mais seguro 

quanto às decisões de investimento, pois, para que o projeto seja viável, basta que seu 

fluxo de tesouraria atualizado faça com que esse índice seja um número positivo.  

 

Quanto ao índice de cobertura de juros, de acordo com Gitman (1997), mede 

a capacidade da empresa para realizar pagamentos de juros contratuais. Quanto maior 

for esse índice, maior será a capacidade da empresa para liquidar suas obrigações de 

juros, acrescenta Gitman (op. cit.). 

 

Esse índice é calculado da seguinte maneira: 

juros em anual despesa
renda de imposto do e juros dos antes lucro  juros de cobertura de índice =  

 

Em outras palavras, Brigham (1999), afirma que o índice de cobertura de 

juros mede até que ponto o lucro operacional pode diminuir, sem que a empresa fique 

impossibilitada de atender as suas despesas anuais de juros. 
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Como regra, Gitman (op. cit.) sugere um valor mínimo de 3,0 e, de 

preferência, próximo a 5,0. Tendo em vista os dados contábeis do mutuário, tal índice é 

importante para o cálculo de sua capacidade de pagar juros. Portanto, escolheu-se 

esse indicador na análise da capacidade de pagamento de juros porque ele indica 

proporcionalmente o quantum de juros o mutuário pode se comprometer em pagar. 

 

No que diz respeito ao índice de endividamento geral, Brigham (1999) definiu 

como sendo: 

ativosdetotal
 terceirosde capital de total geral ntoendividame de índice =  

 

Conforme Gitman (1997), o índice de endividamento geral mede a proporção 

dos ativos totais da empresa financiada pelos credores. Quanto maior for esse índice, 

maior será o montante do capital de terceiros que vem sendo utilizado para gerar 

lucros. 

 

Escolheu-se esse índice para a análise do endividamento porque ele indica o 

quantum de capital de terceiros a empresa deve utilizar para poder gerar lucro. 

 

Desse modo, com o fim de ilustrar a análise do problema sob estudo, eis, na 

tabela abaixo, os três conceitos, com seus respectivos valores correspondentes a cada 

um dos projetos, julgados importantes para a avaliação da rentabilidade de um projeto 

financeiro e para a capacidade de pagamento de um mutuário, relativamente à amostra 

pesquisada. 

 
Tabela 1 – valor presente líquido (VPL), índice de cobertura de juros (ICJ) e 
índice de endividamento geral (IEG) 
Projeto Vlr. Operação  VPL ICJ IEG 

1 40.000,00 2.309,21 3,2 * 
2 1.638,37 271,99 3,3 * 
3 23.914,60 3.536,04 2,5 * 
4 56.001,00 4.426,95 3,6 * 
5 19.423,50 2.008,01 2,8 * 
6 26.902,94 2.564,48 3,4 * 
7 45.071,00 4.022,60 3,2 * 
8 14.213,54 2.488,15 2,8 * 
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9 45.314,23 1.709,03 3,1 * 
10 20.910,00 1.675,82 3,1 * 
11 10.000,00 1.765,92 2,9 * 
12 26.000,00 3.495,26 3,2 * 
13 34.330,00 1.733,42 3,2 * 
14 23.810,00 2.709,10 3,5 * 
15 26.740,00 2.753,12 1,8 * 
16 36.940,00 2.349,90 3,3 * 
17 45.335,00 3.661,38 3,2 * 
18 23.920,00 632,12 3,5 * 
19 67.334,00 3.320,53 3,4 * 
20 20.000,00 2.569,05 3,0 * 
21 40.000,00 1.835,15 3,4 25,80%
22 20.000,00 1.013,64 3,2 22,32%
23 13.457,97 742,03 2,9 23,50%
24 30.000,00 -1,80 3,2 27,21%
25 22.876,34 -482,15 3,0 30,00%
26 62.000,00 -3.556,33 3,2 17,50%
27 120.000,00 43.973,84 3,4 20,83%
28 43.235,67 -454,18 3,6 33,75%
29 28.000,00 1.025,16 3,1 30,83%
30 32.000,00 655,78 3,3 30,00%
31 17.922,56 -391,70 3,6 22,50%
32 13.000,00 -7,40 3,3 21,11%
33 21.000,00 102,22 3,0 21,60%
34 27.987,16 697,66 3,1 23,08%
35 19.957,56 487,12 2,9 19,20%
36 18.547,71 -171,73 3,4 20,00%
37 50.000,00 1.178,40 3,2 37,50%
38 35.000,00 -487,78 3,3 24,67%
39 18.682,27 169,30 2,9 18,75%
40 22.445,93 534,42 3,1 18,18%
41 30.000,00 5.315,35 3,2 32,50%
42 20.000,00 3.299,67 3,6 22,00%
43 35.200,00 4.903,66 3,0 27,00%
44 50.000,00 3.096,05 2,9 22,22%
45 60.000,00 3.490,30 3,0 25,00%
46 100.000,00 12.350,95 3,1 28,00%
47 18.000,00 1.247,40 3,3 26,67%
48 34.000,00 5.125,69 3,2 21,67%
49 45.000,00 7.980,90 3,1 21,54%
50 20.000,00 3.785,27 2,8 28,50%
51 25.000,00 1.997,65 3,6 27,50%
52 36.000,00 2.788,38 3,0 28,00%
53 56.000,00 8.522,11 3,8 17,14%
54 70.000,00 4.088,44 3,4 21,11%
55 21.000,00 2.383,28 3,2 28,57%
56 44.000,00 971,58 3,1 18,75%
57 32.000,00 4.159,98 2,9 33,75%
58 65.000,00 5.788,97 3,1 22,50%
59 10.000,00 1.643,94 3,3 24,00%
60 25.000,00 354,03 2,9 36,67%

Sem contabilidade, por se tratar de pessoas físicas. 
Fonte: Processos judiciais e contabilidade dos mutuários 
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Como se pode observar, com relação ao VPL, somente o dos projetos 24, 

25, 26, 28, 31, 32, 36 e 38 foram negativos, ou seja, inviáveis economicamente. Trata-

se de oito projetos que representam 13,3% do total de projetos da amostra. Os 86,7% 

restantes apresentaram viabilidade econômica para terem sido implementados. 

 

No que tange ao ICJ, somente os projetos 3, 5, 8, 11, 15, 23, 35, 39, 44, 50, 

57 e 60, apresentam ICJ < 3,0, significando, de acordo com Gitman (op. cit.), serem 

projetos incapazes de pagar os juros contratuais. Trata-se de 12 projetos que 

representam 20% do total da amostra. 

 

Relativamente ao IEG, à exceção dos projetos rurais (não têm contabilidade), 

todos os projetos apresentaram condições de que podiam utilizar recursos de terceiros 

para a alavancagem de suas atividades. 

 

Então, por que todos ficaram inadimplentes? 

 

Eis as tabelas a seguir, mostrando a percentagem sobre o total da usura 

(tabela 2) e do anatocismo (tabela 3) em relação ao valor da operação: 

 
Tabela 2 – Porcentagem sobre o total da usura em 
relação ao valor da operação 

Projeto vlr.  Operação vlr. Usura %T 
1 40.000,00 1.079,60 2,70% 
2  1.638,37 5.232,89 319,40% 
3 23.914,60 21.638,97 90,48% 
4 56.001,00 53.851,12 96,16% 
5 19.423,50 11.147,28 57,39% 
6 26.902,94 4.448,94 16,54% 
7 45.071,00 15.205,45 33,74% 
8 14.213,54 7.814,32 54,98% 
9 45.314,23 31.332,07 69,14% 
10 20.910,00 10.354,63 49,52% 
11 10.000,00 12.506,00 125,06% 
12 26.000,00 32.590,13 125,35% 
13 34.330,00 18.359,68 53,48% 
14 23.810,00 20.131,83 84,55% 
15 26.740,00 25.847,06 96,66% 
16 36.940,00 31.271,93 84,66% 
17 45.335,00 10.602,04 23,39% 
18 23.920,00 23.348,31 97,61% 
19 67.334,00 33.117,55 49,18% 
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20 20.000,00 12.498,40 62,49% 
21 40.000,00 20.010,67 50,03% 
22  20.000,00 19.503,00 97,52% 
23 13.457,97 4.983,62 37,03% 
24 30.000,00 13.403,40 44,68% 
25 22.876,34 14.879,69 65,04% 
26 62.000,00 40.645,55 65,56% 
27 120.000,00 33.755,20 28,13% 
28 43.235,67 23.035,10 53,28% 
29 28.000,00 14.639,89 52,29% 
30 32.000,00 18.120,00 56,63% 
31 17.922,56 18.130,46 101,16% 
32 13.000,00 18.161,87 139,71% 
33 21.000,00 16.577,19 78,94% 
34 27.987,16 33.066,36 118,15% 
35 19.957,56 18.149,34 90,94% 
36 18.547,71 10.271,72 55,38% 
37 50.000,00 33.132,50 66,27% 
38 35.000,00 14.700,00 42,00% 
39 18.682,27 7.750,40 41,49% 
40 22.445,93 12.428,76 55,37% 
41 30.000,00 27.845,20 92,82% 
42  20.000,00 8.616,40 43,08% 
43 35.200,00 45.446,02 129,11% 
44 50.000,00 101.838,34 203,68% 
45 60.000,00 41.850,00 69,75% 
46 100.000,00 21.750,00 21,75% 
47 18.000,00 25.133,22 139,63% 
48 34.000,00 58.885,96 173,19% 
49 45.000,00 93.468,90 207,71% 
50 20.000,00 13.889,87 69,45% 
51 25.000,00 11.561,33 46,25% 
52 36.000,00 17.555,04 48,76% 
53 56.000,00 75.601,49 135,00% 
54 70.000,00 47.734,17 68,19% 
55 21.000,00 32.383,26 154,21% 
56 44.000,00 24.971,17 56,75% 
57 32.000,00 45.195,52 141,24% 
58 65.000,00 106.132,87 163,28% 
59 10.000,00 15.453,90 154,54% 
60 25.000,00 8.781,17 35,12% 

                                   Fonte: Processos judiciais 
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Tabela 3 – Porcentagem sobre o total do anatocismo em relação ao valor da operação 

Projeto vlr.  operação vlr. Anatoc %T 
1 40.000,00 24.577,53 61,44% 
2 1.638,37 84.150,74 5.136,25% 
3 23.914,60 65.531,91 274,02% 
4 56.001,00 165.733,55 295,95% 
5 19.423,50 32.378,91 166,70% 
6 26.902,94 18.547,71 68,94% 
7 45.071,00 40.890,78 90,73% 
8 14.213,54 31.657,78 222,73% 
9 45.314,23 144.241,60 318,31% 
10 20.910,00 52.710,78 252,08% 
11 10.000,00 50.075,99 500,76% 
12 26.000,00 94.638,59 363,99% 
13 34.330,00 76.367,54 222,45% 
14 23.810,00 111.581,28 468,63% 
15 26.740,00 61.970,95 231,75% 
16 36.940,00 116.482,17 315,33% 
17 45.335,00 38.167,35 84,19% 
18 23.920,00 90.660,40 379,02% 
19 67.334,00 129.998,05 193,06% 
20 20.000,00 35.847,21 179,24% 
21 40.000,00 71.386,24 178,47% 
22  20.000,00 99.600,54 498,00% 
23 13.457,97 14.824,98 110,16% 
24 30.000,00 31.733,72 105,78% 
25 22.876,34 44.801,22 195,84% 
26 62.000,00 113.388,22 182,88% 
27 120.000,00 66.150,17 55,13% 
28 43.235,67 57.067,74 131,99% 
29 28.000,00 64.661,97 230,94% 
30 32.000,00 41.183,53 128,70% 
31 17.922,56 50.628,78 282,49% 
32 13.000,00 77.998,04 599,98% 
33 21.000,00 45.573,97 217,02% 
34 27.987,16 113.992,55 407,30% 
35 19.957,56 57.405,28 287,64% 
36 18.547,71 23.911,68 128,92% 
37 50.000,00 116.952,77 233,91% 
38 35.000,00 39.229,97 112,09% 
39 18.682,27 16.694,66 89,36% 
40 22.445,93 30.344,05 135,19% 
41 30.000,00 98.133,31 327,11% 
42  20.000,00 21.950,47 109,75% 
43 35.200,00 171.989,16 488,61% 
44 50.000,00 631.296,44 1.262,59% 
45 60.000,00 114.185,49 190,31% 
46 100.000,00 52.198,11 52,20% 
47 18.000,00 119.627,69 664,60% 
48 34.000,00 287.870,30 846,68% 
49 45.000,00 564.754,91 1.255,01% 
50 20.000,00 46.079,47 230,40% 
51 25.000,00 27.463,26 109,85% 
52 36.000,00 53.165,62 147,68% 
53 56.000,00 259.365,74 463,15% 
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54 70.000,00 106.710,94 152,44% 
55 21.000,00 148.186,09 705,65% 
56 44.000,00 62.265,58 141,51% 
57 32.000,00 202.638,06 633,24% 
58 65.000,00 447.331,74 688,20% 
59 10.000,00 84.556,96 845,57% 
60 25.000,00 16.915,07 67,66% 

 Fonte: Processos judiciais 
 

No que concerne aos aspectos relacionados à usura e ao anatocismo, com a 

observância dos dados contidos nos anexos I, II e III (valores correspondentes a esses 

termos, por mutuário), notou-se que estes dois fatores, em relação ao valor emprestado 

e ao prazo que se encontram em atraso, contribuíram sobremaneira para o 

inadimplemento. Há exemplo, como o do projeto 2 (rural), que merece destaque. 

 

Estes valores, correspondentes aos da usura e do anatocismo, estão 

incorporados ao principal da dívida, formando um montante vultoso no regime de juros 

compostos. 

 

Embora os VPL’s sendo positivos, à exceção dos projetos 24, 25, 26, 28, 31, 

32, 36 e 38, ainda que apresentando capacidade para pagar juros (ICJ > 3,0), exceto os 

projetos 3, 5, 8, 11, 15, 23, 35, 39, 44, 50, 57 e 60, e, com IEG indicando razoável 

margem de utilização de recursos de terceiros (exceção dos rurais), estes mutuários 

chegaram a tal situação porque, pelo que indicam os extratos, deixaram de pagar juros 

a partir do vencimento da primeira amortização. Do modo como estão tais contratos, o 

saldo devedor só tende a aumentar assustadoramente, perdendo, cada vez mais, a 

possibilidade de a dívida ser liquidada. 

 

A pesquisa de campo realizada com os 60 financiados, por seu turno, dá 

conta de que eles, em maioria, não apresentavam capacidade de um modo geral para 

receberem recursos financiados, como se pode ver na seção 4.6. 

 

Outro fato que merece destaque, e os dados estão registrados nos anexos 

IV, V e VI, na coluna referente ao ICJ, é a informação de que, consoante suas 

contabilidades à época das contratações, os mutuários apresentavam, para o cálculo 
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do índice de cobertura de juros, capacidade para pagamento de juros caso os bancos 

tivessem respeitado o limite constitucional de 12% ao ano, sem capitalização, conforme 

disposto no art. 192, § 3º. da CF/88 (na época em vigor) e na Lei de Usura (art. 1º. e 4º. 

do Decreto-lei 22.626, de 07.04.1933). Interpretando estes dois diplomas legais, obtém-

se uma taxa de juros de 1% a.m., sem capitalização. Ao se observar os anexos IV, V e 

VI, a constatação é a de que a maioria, ou seja, todos aqueles que apresentaram ICJ 

maior ou igual a 3,0 (80% do total da amostra) podiam pagar as despesas de juros e, 

com isso, livrarem-se do anatocismo. Por que com esse índice maior ou igual a 3,0? 

Porque todos com esta característica possuem um percentual de juros anuais em 

relação ao valor emprestado compatível com os limites constitucionais. 

 

Um exemplo que pode comprovar o que se está afirmando é o do projeto 1. 

Esse mutuário tomou emprestado a quantia de R$ 40.000,00 quando podia lucrar 

(antes do imposto de renda) R$ 13.440,00. Ao ano, ele tinha capacidade de pagar R$ 

4.200,00 e se obrigaria a pagar, segundo os preceitos legais, 12% de R$ 40.000,00 = 

R$ 4.800,00. No entanto, 7,5 anos depois, recebeu uma cobrança judicial no valor de 

R$ 100.564,20. Deste valor, retirando-se os R$ 40.000,00 de principal, a diferença R$ 

60.564,20 é de juros. Dividindo-se esse valor por 7,5, obtém-se R$ 8.075,23 de juros 

anuais. Assim, ele tinha mais era o que ficar inadimplente. Prosseguindo esta análise 

ao longo dos anexos IV, V e VI, com ICJ maiores ou iguais a 3,0, os resultados serão 

parecidos. 

 

Nesse aspecto, devido às constantes perdas das safras agrícolas, ao 

descompasso entre a inflação da moeda e o reajuste dos preços dos produtos, 

mormente em razão dos encargos cobrados nos empréstimos pelas instituições 

financeiras, criou-se uma situação generalizada de inadimplência nas dívidas 

bancárias. É inegável a preocupação do governo federal quanto ao tema. Muitos são os 

debates em nível nacional envolvendo manifestações de todos os setores produtivos, 

tanto que, no setor da produção rural, por exemplo, instituiu-se a Lei 9.138, de 

29.11.1995, que dispõe sobre a securitização das dívidas agrárias, oriundas de 

financiamentos de culturas rurais. 
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De acordo com os cálculos efetuados nos anexos I a III, utilizando-se a taxa 

de juros permitida legalmente (1% ao mês, sem capitalização) e a taxa praticada pelos 

bancos, e considerando os dados contábeis de cada produtor à época da contratação 

até a data da cobrança judicial, percebe-se nitidamente que, retirando-se o efeito 

provocado pela usura e pelo anatocismo, os mutuários ainda não ficaram com 

condições de pagarem o débito. Por exemplo, o projeto 21 (comercial): o mutuário 

tomou emprestado R$ 40.000,00, em 04.03.1998 (data da operação) e foi executado 

em 04.08.2004 (data do mandado de citação). O valor calculado legalmente, com taxa 

de 1% a.m. e sem capitalização resultou em R$ 71.266,67 e o valor cobrado pelo banco 

foi de R$ 142.652,91. Retirando-se do valor cobrado a quantia de R$ 71.386,24 

(anatocismo), resultaria em R$ 71.266,67 que corresponde ao valor calculado 

legalmente. Ele só apresentava capacidade financeira para pagar apenas R$ 5.000,00 

por ano, que corresponde a 12,5% do valor emprestado (0,5% a mais que o índice 

constitucional). Ou seja, ainda que o banco se adequasse à legalidade, o mutuário 

ainda não poderia pagar os juros do empréstimo. Prosseguindo na análise deste fato, a 

maioria destes projetos amostrais apresentaram esta deficiência. Logo, há razão para 

terem ficado inadimplentes.  

 

Para ilustrar o efeito da usura e do anatocismo em um contrato de crédito 

bancário, eis, a seguir, um caso real: 

 
DADOS DO FINANCIAMENTO: 
 
Mutuário: Fulano de Tal. 

Mutuante: Banco X. 

Data da operação de crédito: 09.02.1998. 

Instrumento de Crédito: Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. 

Valor da Operação: R$ 34.980,39. 

Vencimento Final: 09.02.2008. 

Fonte de recursos: FNE. 
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Finalidade: realização de investimentos rurais em imóvel de propriedade do mutuário, 

conforme orçamento anexo ao instrumento de crédito. 

Desembolso: em três parcelas: imediatamente: R$ R$ 16.720,52; em 03/1998, R$ 

7.610,79; e em 04/1998, R$ 10.649,08. 

Encargos Financeiros: (a) juros básicos: TJLP; (b) del-credere: 6% a.a., ambos 

calculados e capitalizados no dia 09 de cada mês, no vencimento e na liquidação da 

dívida. 

Encargos de Inadimplemento: (a) juros de mora de 6% a.a.; (b) multa de 10% sobre os 

valores de principal e acessórios em débito. 

Garantias: hipoteca e penhor. 

Forma de Pagamento: Em 09.02.2002, R$ 4.997,00; em 09.02.2003, R$ 4.997,00; em 

09.02.2004, R$ 4.997,00; em 09.02.2005, R$ 4.997,00; em 09.02.2006, R$ 4.997,00; 

em 09.02.2007, R$ 4.997,00; e em 09.02.2008, R$ 4.998,39. 

 
Tabela 4 - Orçamento de Aplicação Do Crédito 

  Valor (R$ 1,00) Desembolso (R$ 1,00) 
Bens 
Financiados 

Área/Quant. Rec. 
Próprios 

FNE PROFAT Fev/1998 Mar/1998 Abr/1998 

1. Imp. De 
pastagens 
de corte 

3,0ha - 2.220,00 - 1.395,00 825,00 - 

2. Imp. De 
pastagens 
de pisoteio. 

6,0ha - 4.410,00 - 2.790,00 1.620,00 - 

3. Impl. Da 
cultura da 
mandioca. 

6,0ha - 4.470,00 - 2.790,00 1.680,00 - 

4. Ref. da 
casa sede 
da fazenda. 

1,0ha - 2.762,00 - 2.762,00 - - 

5. Const. de 
cercas de 
arame 
farpado (8 
fios). 

2,0km - 3.504,00 - 3.504,00 - - 

6. Const. de 
cocheira 
coberta. 

1,0 um - 2.516,00 - 2.516,00 - - 

7. Const. de 
poço. 

1,0 um - 773,00 - 773,00 - - 

8. Aquisição 
de máq. 
forrageira. 

1,0 um - 3.200,00 - - 3.200,00 - 

9. Aquisição 15,0 cab 3.886,71 8.863,29 - - - 8.863,29
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de matrizes 
mestiças 
leiteiras. 
10. 
Aquisição de 
reprodutor 
Gir PO. 

1,0 cab - 1.500,00 - - - 1.500,00

11. 
Assessoria 
empresarial 
e técnica. 

2% - 762,10 - 190,52 285,79 285,79

TOTAL  3.886,71 34.980,39 - 16.720,52 7.610,79 10.649,08
Fonte: O contrato bancário 

 

Em um DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO – Relatório Analítico – 

Valores em Real, tendo em conta que o mutuário não efetuou nenhum pagamento, o 

mutuante apresentou ao mutuário, em 01.07.2005, uma cobrança judicial, com um 

saldo devedor no valor de R$ 100.615,66, sendo: 

 
Principal .................. R$   34.980,39
Jur bás rat ................ R$   63.051,72
Del credere .............. R$     1.275,05
Assist. técnica ......... R$        240,00
Tx s/contrt atv ......... R$            0,00
Mora ........................ R$     1.068,50
TOTAL .................. R$ 100.615,66
 

 

Nota-se, pelo referido documento, que o mutuário tornou-se inadimplente, 

pois nenhum pagamento foi efetuado. 

 

De acordo com a legislação em vigor, ou seja, juros calculados à taxa de 1% 

a.m. e sem capitalização, o mutuante deveria ter cobrado, em 01.07.2005 o seguinte: 

FV = PV.(1 + in) ⇔ FV = 34.980,39 x (1 + 0,01 x 
30
699.2 ) = 

34.980,39 x (1,899667) = R$ 66.451,09. 

 

Observa-se que, por conta da usura e do anatocismo, dentre outras taxas, o 

mutuante cobrou do mutuário, nessa mesma data, o valor de R$ 100.615,66. Só o valor 

dos juros totalizou quase o dobro do principal. 
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Pelo demonstrativo apresentado, o mutuante chegou a esse valor por um 

processo de capitalização, de acumulação de juros sobre juros a uma taxa bem maior 

que a taxa de juros contratada, qual seja de 1,18% a.m., equivalente a 15,12% a.a. 

 

Trata-se de um produtor rural, agropecuarista, e como tal, não tem escrita 

contábil para se saber se realmente podia se endividar ao ponto que chegou. O 

patrimônio que possuía transformou-se em garantia de hipoteca e de penhor cedular. 

 

Diante do exposto, com o objetivo de se investigar o que provocou a situação 

de inadimplência desses 60 mutuários, realizou-se uma pesquisa contendo perguntas 

feitas a cada financiado quando do ajuizamento da ação. Eis o teor da pesquisa.  

 

3.3 A pesquisa de campo sobre os 60 financiamentos 
 

Como metodologia para este estudo de caso de 60 financiamentos 

bancários, sendo 20 da área rural, 20 da comercial e 20 da industrial, utilizou-se uma 

pesquisa de campo contendo um questionário com 10 perguntas com respostas sim ou 

não, cujo objetivo é contribuir para se detectar os motivos pelos quais os 60 mutuários 

chegaram a uma situação de inadimplência. 

 
3.3.1 O Questionário 

 

Nos cartórios da 3ª. vara cível das comarcas de Parnaíba e regiões 

circunvizinhas (Luís Correia, PI; Buriti dos Lopes, PI; e Araióses, MA), existem muitas 

ações de execução contra empreendedores da área rural, comercial e industrial, entre 

outras. Quando da fase de embargo às execuções, seus advogados pediram-lhes uma 

perícia financeira com base nos princípios jurídicos legais e nos conceitos da 

matemática financeira, com e sem a presença da usura e do anatocismo, para se saber 

o saldo devedor de cada operação. Escolhido por alguns advogados para fazer a 

assistência técnica (art. 145, CPC) em alguns desses 60 processos, e pelo juiz como 
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perito (art. 421, CPC), o autor desta pesquisa, antes de iniciar os trabalhos periciais, 

realizou com cada mutuário a seguinte pesquisa contendo as perguntas abaixo. 

 

1. Na época em que fez o empréstimo, necessitava realmente dos recursos 

para financiar suas atividades? 

2. O valor do empréstimo era correspondente à sua real necessidade?  

3. Teve conhecimento prévio dos custos financeiros do empréstimo? 

4. Seu projeto de financiamento teve assistência técnica? 

5. O contrato foi de adesão? 

6. O banco exigiu alguma garantia? 

7. Quando do empréstimo, apresentava capacidade financeira e 

administrativa para pagar a dívida? 

8. Podia executar o projeto com recursos próprios? 

9. Após tomar conhecimento do valor cobrado judicialmente, você acha que 

a taxa de juros contratual foi considerada exorbitante? 

10.  Tinha conhecimento da capitalização dos juros no contrato? 

 

 
3.3.2 Descrição dos resultados da pesquisa de campo 

 

1ª. pergunta: Na época em que fez o empréstimo, necessitava realmente dos recursos 

para financiar suas atividades? 

 

Como resposta, foi apresentado o seguinte resultado: 

SIM
93%

NÁO
7%

SIM

NÁO
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Para esta 1ª. pergunta, dos 60 entrevistados, 56 responderam sim e 4, não. Considera-

se esta pergunta importante para o estudo porque o resultado mostra que, dificilmente, 

uma pessoa que não necessita de recursos financiados, recorre ao sistema financeiro 

para suas atividades econômicas. Depreende-se, portanto, que não estão enfrentando 

o ônus do não pagamento e da cobrança judicial porque quiseram e sim porque 

necessitavam dos recursos. 

 

2ª. pergunta: O valor do empréstimo era correspondente à sua real necessidade? 

Responderam assim: 

 

SIM
17%

NÁO
83%

SIM

NÁO

 
 

Nesta 2ª. pergunta, há uma informação importante. Se, dos 60 entrevistados, 10 

responderam sim e 50, não, significa que o fato de não terem conseguido o valor 

suficiente para o financiamento das atividades pode ter comprometido o desempenho 

do trabalho no sentido do reembolso ao banco. Na realidade, quando as atividades são 

financiadas pela totalidade do orçamento e do projeto de investimento já há um risco 

muito grande de o mutuário não poder pagar suas dívidas ao banco financiador. Neste 

item, o problema pode estar na má elaboração do projeto de financiamento. 

 

3ª. pergunta: Teve conhecimento prévio dos custos financeiros do empréstimo? 
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SIM
12%

NÁO
88%

SIM

NÁO

 
 

Para esta 3ª. pergunta, dos 60 entrevistados, 53 responderam não e 7, sim. Tal 

pergunta é de fundamental importância para este estudo porque o resultado mostra que 

88% dos contratos foram efetivados sem que os mutuários soubessem dos custos 

financeiros dos empréstimos. Alegaram que, por se tratar de contratos com uma 

linguagem ser excessivamente técnica com letras muito pequenas, de difícil 

interpretação e de leitura bastante cansativa, resolveram assinar os contratos sem o 

conhecimento sequer da taxa de juros. Não adiantava questionar esses itens, 

acrescentaram eles. 

 

4ª. pergunta: Seu projeto de financiamento teve assistência técnica? 

 

SIM
75%

NÁO
25%

SIM

NÁO

 
 

 

Quanto à assistência técnica, condição importante para a implementação dos projetos 

de financiamento, dos 60 entrevistados, 45 responderam sim e 15, não. Dos que 

responderam sim, alegaram que pagaram uma taxa correspondente ao projeto de 
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assistência técnica, mas, durante o curso do financiamento não tiveram 

acompanhamento da empresa que elaborou tal projeto. Então, pode-se dizer que 

nenhum mutuário foi, de fato, assistido tecnicamente. Dada a importância da 

assistência técnica nas atividades financiadas, conclui-se que isso pode ter contribuído 

para o atual estado das dívidas. 

 

5ª. pergunta: O contrato foi de adesão? 

SIM
100%

NÁO
0%

SIM

NÁO

 
 

No que diz respeito a esta pergunta, é conveniente ressaltar que contrato de 

adesão, na ótica do Código de Defesa do Consumidor é: Art. 54: Contrato de adesão é 

aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou 

estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

 

Assim, a pesquisa mostra, nitidamente, que ninguém teve a oportunidade de 

questionar as condições contratuais dos empréstimos. Nota-se, adicionalmente ao 

conteúdo da 3ª. pergunta,  que além de não terem conhecimento dos custos financeiros 

dos empréstimos, não puderam (caso soubessem) questionar alguma cláusula 

contratual. Para terem direito ao crédito, só havia uma alternativa: assinar o contrato já 

pronto, acrescentaram todos eles. 

 

Conclui-se, desse modo, que se tivessem conhecimento e possibilidade para 

adaptarem as condições contratuais às suas reais capacidade de pagamento, a 

situação atual das dívidas poderia ser bem diferente da que se registra neste estudo. 
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6ª. pergunta: O banco exigiu alguma garantia? 

 

SIM
100%

NÁO
0%

SIM

NÁO

 
 

Pode até parecer um paradoxo, mas, para se tomar dinheiro emprestado em um banco, 

é necessário provar para o banco que não está necessitando desse dinheiro. Como? 

Oferecendo garantias. 

 

No tocante a esta 6ª. pergunta, nota-se que em todos os empréstimos foram exigidas 

as garantias. Para os financiamentos rurais, em geral, foi o penhor da safra financiada e 

o penhor de gado bovino; para os comerciais e os industriais, em geral, a hipoteca de 

imóveis, conforme cláusula “Garantias” dos contratos. Trata-se, portanto, de garantias 

sem muita consistência, uma vez que a safra pode ficar comprometida por motivos 

alheios ao contrato e os animais perderem seu valor em decorrência do tempo; quanto 

aos imóveis, o preço destes não aumenta conforme a evolução do saldo devedor 

desses empréstimos. Em muitos casos, o banco já fez a penhora dos bens, leiloou-os e 

o valor conseguido foi deduzido do valor da dívida. Daí, o processo de execução 

continuou pelo restante dos saldos devedores. Para melhor segurança de garantia dos 

seus capitais, os bancos deveriam exigir de seus mutuários uma garantia evolutiva cujo 

valor acompanhasse a evolução do saldo devedor. 

 

7ª. pergunta: Quando do empréstimo, apresentava capacidade financeira e 

administrativa para pagar a dívida? 
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SIM
40%

NÁO
60%

SIM

NÁO

 
 

Quanto a esta 7ª. pergunta, dos 24 que responderam sim alegaram que, como pagar a 

dívida não dispunham de recursos, mas tinham as garantias. Ou seja, eles estavam 

confiados nas garantias que, por sua vez, não tinham muita consistência, pois, na 

maioria, tratava-se de penhor cedular da safra financiada, de animais de serviço e de 

gado bovino quando possuíam. Neste caso, ainda tinha a garantia hipotecária do imóvel 

cujo valor de mercado não acompanhava o crescimento do saldo devedor. Os 36 que 

responderam não sequer dispunham do imóvel, pois trabalham sob o regime de carta 

de anuência do proprietário do imóvel. Então, no tocante à capacidade financeira e 

administrativa, na realidade, poder-se-ia dizer que os empréstimos foram feitos sob 

condições bastante vulneráveis em termos de retorno. 

 

8ª. pergunta: Podia executar o projeto com recursos próprios? 

 

SIM
3%

NÁO
97%

SIM

NÁO

 
 

Esta 8ª. pergunta é interessante para se notar que os mutuários estão enfrentando essa 

situação de inadimplência porque não tinham outro meio de alavancar seus projetos 
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que não os recursos de terceiros. Por outro lado, é praxe no Brasil o financiamento de 

atividades econômicas para os que não dispõem de recursos próprios, daí a existência 

de uma gama de linhas de crédito que o governo federal oferece. A pergunta também 

reforça o fato da vulnerabilidade dos bancos em terem emprestado, uma vez que os 

mutuários não dispunham de recursos para garantir o mútuo, caso não viessem lograr 

êxito em suas atividades. Era necessário, portanto, uma garantia pessoal, do tipo aval 

ou fiança, de uma pessoa com muitos recursos, para evitar a situação atual das dívidas. 

 

9ª. pergunta: Após tomar conhecimento do valor cobrado judicialmente, você acha que 

a taxa de juros contratual foi considerada exorbitante? 

 

SIM
100%

NÁO
0%

SIM

NÁO

 
 

De acordo com a 3ª. pergunta, os mutuários declararam não conhecer os custos 

financeiros dos empréstimos. Somente após a cobrança judicial perceberam a 

onerosidade dos contratos (vide valor cobrado judicialmente nos anexos I, II e III). Nota-

se que, para a totalidade dos mutuários entrevistados, a usura estava instalada em 

seus processos de financiamento. 

 

10ª. pergunta: Tinha conhecimento da capitalização dos juros no contrato? 
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SIM
3%

NÁO
97%

SIM

NÁO

 
 

Esta 10ª. pergunta tem seus reflexos da 3ª. e 9ª. perguntas. Se não tinham 

conhecimento dos custos financeiros dos empréstimos, notadamente na exorbitância da 

taxa de juros, certamente desconheciam a presença do anatocismo (capitalização dos 

juros). Pelo que se pode observar pelos anexos I, II e III, o valor do anatocismo 

representa um grande percentual sobre o valor do empréstimo, em todos os projetos 

pesquisados. A contagem de juros sobre juros ocorreu porque grande parte desses 

mutuários tinha sequer condições de pagar juros (vide anexos IV, V e VI, em índice de 

cobertura de juros). Então, pode-se concluir que os contratos previam capitalização dos 

juros e os mutuários não tinham conhecimento desse fato. Logo, a capitalização dos 

juros (anatocismo) e a exorbitância da taxa de juros (usura) contribuíram 

definitivamente para o estado atual das dívidas. 

 

 

3.4 Os motivos de os empréstimos estarem inadimplentes 
 
Observando-se as informações de que se dispõe sobre os projetos de 

investimento e os mutuários sob análise, tanto quanto os resultados da pesquisa de 

campo realizada, notam-se algumas características capazes de fornecer os motivos 

pelos quais as 60 operações de crédito sob estudo encontram-se inadimplentes e, 

conseqüentemente, ajuizadas. 

 

De acordo com o que se expôs na tabela 1, onde estão relacionados dados 

importantes como o VPL, o ICJ e o IEG de cada projeto/mutuário, observou-se que em 
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apenas oito projetos (o 24, 25, 26, 28, 31, 32, 36 e o 38), ou seja, 13,3% do total da 

amostra, apresentaram VPL menor que zero, indicando inviabilidade econômica e que, 

portanto, o banco não deveria ter financiado para esses mutuários. 

 

Ao passar para a análise do ICJ e do IEG, nota-se, de acordo com o 

magistério de Gitman (op. cit.), que, dos 60 projetos, 12, ou 20% deles, não 

apresentavam, à época das contratações, capacidade para pagamento de juros. Pelo 

IEG, exceto os projetos rurais que não possuem contabilidade, por se tratar de pessoas 

físicas (produtores rurais), todos apresentaram um percentual indicativo de 

comprometimento com capitais de terceiros. 

 

De certa forma, até aqui, estes dados mostraram indícios de que estes 

empréstimos, em média, poderiam apresentar retorno aos credores, com reciprocidade 

aos devedores. 

 

Entretanto, não se pode garantir aqui se esses agentes financiadores tinham 

conhecimento da falta de informações com que tais mutuários se apresentavam. De 

acordo com a supramencionada pesquisa de campo (seção 4.6) realizada com os 60 

mutuários, o que se constatou foi que, embora os projetos apresentassem viabilidade 

econômica, não poderiam ter sido emprestados para estes mutuários. 

 

Desse modo, ressaltam-se estes fatos para explicar, preliminarmente, os 

motivos pelos quais estes mutuários tiveram de se tornar inadimplentes. 

 

Para ratificar essa conclusão, como se não bastasse, ainda há que se 

considerar os aspectos onerosos dos contratos em relação aos aspectos econômicos e 

jurídicos existentes em nossa economia e em nossa legislação. Os mais prejudiciais 

aos objetivos dos projetos foram a usura e o anatocismo. Nas tabelas 2 e 3 estão 

registradas as representações em percentuais desses dois fatores em relação aos 

valores emprestados, calculados da data da contratação da operação até a data das 

execuções judiciais. Como se pode notar, pelos valores das cobranças em relação aos 
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valores das operações, estes dois fatores foram capazes de mostrar quão onerosas 

foram as operações de crédito aqui estudadas, mesmo apresentando viabilidade 

econômica através do VPL. 

 

Claro, existem outros fatores que pesam nesta análise, tais como a influência 

climática, a falta de tecnologia adequada, entre outros, que poderiam fundamentar 

melhor os motivos da inadimplência estudada.   
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

O objetivo deste estudo foi o de analisar os aspectos jurídicos e econômicos 

intrínsecos aos contratos bancários das áreas rural, industrial e comercial, 

especialmente os que se referem à usura e ao anatocismo no que diz respeito à 

inadimplência, na tentativa de contribuir, tanto para os gestores dos recursos a serem 

financiados (gerentes de bancos), como para os mutuários, e como para os julgadores 

da instância judiciária, caso a operação de crédito chegue até esse estágio, como é o 

caso dos 60 empréstimos (todos inadimplentes) aqui analisados e tomados como 

amostra. Como hipótese, atribuiu-se: a usura e o anatocismo contribuíram para 

conduzir as operações de crédito aqui estudadas para a situação de inadimplência? 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se estabelecer as 

seguintes conclusões: 

 

a) em todos os 60 projetos verificou-se presença da usura, tomando-se por 

base a legislação em vigor no ordenamento jurídico brasileiro; 

 

b) em todos os 60 projetos verificou-se presença do anatocismo, uma vez 

que os bancos utilizam em seus cálculos o critério dos juros compostos; 

 

c) as 60 operações de crédito tornaram-se inadimplentes mesmo 

apresentando em 86,7% dos casos um VPL positivo; 

 

d) de acordo com a pesquisa de campo (questionário com 10 perguntas do 

tipo sim ou não), observou-se que 88% dos entrevistados não tinham conhecimento dos 

custos financeiros dos financiamentos; que 100% não tiveram o direito de questionar as 

cláusulas contratuais mormente no que tange à taxa de juros e a capitalização; que 

60% não apresentavam capacidade administrativa e financeira para pagar a dívida; que 
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100% acharam que a taxa de juros foi considerada exorbitante; e que 100% não tinham 

conhecimento da capitalização dos juros nos contratos; 

 

e) dos 60 projetos, 48, ou 80% deles, apresentavam, à época das 

contratações, capacidade para pagamento de juros, podendo ter evitado o anatocismo; 

 

f) exceto os projetos rurais (não possuem contabilidade, por se tratar de 

pessoas físicas), todos apresentaram um percentual indicativo de comprometimento 

com capitais de terceiros; 

 

g) as leis inerentes ao crédito bancário são muito confusas e ultrapassadas, 

necessitando de uma reforma no sentido de definir melhores critérios de cobrança e de 

se adequar aos parâmetros de uma economia de mercado; 

 

h) o ordenamento jurídico brasileiro atribui às atividades rurais, comerciais e 

industriais, setores básicos da economia, uma legislação onerosa quando impõem a 

usura e o anatocismo nos instrumentos de crédito bancário.  

 

Diante destas conclusões, afirma-se que a usura e o anatocismo 

contribuíram para que os 60 mutuários se tornassem inadimplentes, mas que esta 

conclusão não pode ser generalizada às operações de crédito bancário de um modo 

geral. Afinal, não é com uma pequena amostra de apenas 60 projetos de uma 3ª. vara 

cível de uma comarca do norte do estado do Piauí que se chegaria uma conclusão mais 

abrangente. Existem as operações contratadas nos mesmos bancos que financiaram os 

60 projetos amostrais que não se inadimpliram, ou seja, que os mutuários liquidaram 

sem maiores transtornos, enfrentando o mesmo nível de juros e a capitalização dos 

mesmos. Há país afora, operações bancárias em que o mutuário pagou e outras que o 

mutuário não conseguiu pagar. 

 

Além disso, a pesquisa de campo realizada junto aos 60 mutuários mostrou 

resultados completamente desfavoráveis ao deferimento do crédito, quais sejam: quase 



 

 

66

na totalidade, mutuários que desconheciam os custos financeiros dos contratos, que 

não tiveram assistência técnica, e aos que tiveram, não foram prevenidos quanto aos 

aspectos jurídicos da relação contratual, que não tiveram a oportunidade de questionar 

as cláusulas contratuais, que não tinham capacidade financeira para honrar seus 

compromissos com os bancos, e que, além de julgarem altas as taxas de juros, 

desconheciam o critério de capitalização dos juros (vide item d). 

 

Desse modo, conclui-se com mais detalhes que os bancos não deveriam ter 

concedido o crédito a esses mutuários e que, dispondo de uma clientela mais 

conhecedora da política de crédito e das atividades financiadas, e com capacidade 

administrativa e financeira, ainda há que observarem o equilíbrio contratual na forma 

que a legislação e a conjuntura econômica determinam. 

 

Além disso, o ponto crucial que se analisou, dada a situação em que essas 

dívidas se encontram atualmente, qual seja o de execução judicial, esperando pelo 

julgamento da justiça brasileira, foi o da usura e o anatocismo, elementos que têm 

gerado muita discussão nos meios legislativo, executivo e judiciário, mas ao que se 

sabe até hoje, é que as instituições financeiras praticam esses dois institutos baseados 

em legislações específicas. 

 

A usura e o anatocismo, conforme se demonstrou pela sua metodologia de 

cálculo e pelos resultados apresentados, constituem fatores determinantes para a 

situação de inadimplência, mas é comum na imprensa se noticiar que a taxa de juros 

baixou. Somente a taxa de juros baixando o saldo devedor não deixará de ser oneroso. 

É preciso rever a questão da capitalização, nem que seja no seu período. A usura nem 

sempre é relevante quanto à onerosidade de um saldo devedor. Às vezes, é preferível 

um empréstimo a uma taxa de juros mais alta sem capitalização a um cuja taxa de juros 

é baixa, mas com capitalização. É o caso do exemplo a seguir: seja um financiamento 

de uma quantia de R$ 100.000,00 a uma taxa de juro de 5% ao mês, capitalizada 

mensalmente, durante 12 meses. Qual o seu saldo devedor no final desse prazo? A 

resposta é R$ 179.585,63. Por outro lado, considerando-se novamente o financiamento 
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no valor de R$ 100.000,00, a uma taxa de 6% ao mês (maior que a do caso anterior), 

sem capitalização, durante os 12 meses, qual o saldo devedor? A resposta é R$ 

172.000,00. Observa-se que o valor encontrado foi menor que R$ 179.585,63. 

 

O presente trabalho tratou apenas de um estudo de caso envolvendo 60 

mutuários divididos igualmente entre os setores rural, comercial e industrial, mas há, em 

todo o país, milhões de processos judiciais na mesma situação. 

 

O tema requer a reflexão do sistema financeiro em busca de uma alternativa 

que busque o equilíbrio contratual entre as partes, e do Poder Legislativo no sentido de 

rever as leis inerentes ao crédito bancário, adequando-as à atual conjuntura econômica. 

Caso contrário, tendo em vista que a situação se agrava nas diversas instâncias do 

Poder Judiciário, eis aqui, dada a complexidade que o tema sugere, o tamanho do 

problema que os bancos têm para enfrentar. 

 

A presente pesquisa não esgota a discussão sobre a influência da usura e do 

anatocismo como agentes que contribuem para a situação de inadimplência, pois há 

outros fatores que contribuem igualmente para isso. 
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Anexo I - Processos Judiciais Referentes a Financiamentos da Área Rural 
Projeto Data da 

Operação 
Valor da 

Operação – 
R$ 

Data da 
Cobrança 

Valor Cobrado 
Via judicial – R$ 

Taxa de 
Juros 

i % a.m. 

No. de 
meses em 

atraso 

Valor Legal 
R$ 

Vlr. Ref. à 
Usura (R$) 

Vlr. Ref. ao  
Anatocismo 

(R$) 
1 09.02.1998 40.000,00 01.07.2005 100.564,20 1,03 90,0 75.986,67 1.079,60 24.577,53 
2  01.07.1994 1.638,37 31.08.2001 87.218,86 4,66 87,3 3.068,12 5.232,89 84.150,74 
3 06.12.1995 23.914,60 30.08.2000 103.229,29 2,57 57,6 37.697,38 21.638,97 65.531,91 
4 28.08.1995 56.001,00 30.04.2000 253.599,12 2,69 56,9 87.865,57 53.851,12 165.733,55 
5 25.08.1998 19.423,50 30.10.2003 64.052,16 1,91 63,1 31.673,25 11.147,28 32.378,91 
6 21.03.1996 26.902,94 15.02.2002 64.793,86 1,23 71,9 46.246,15 4.448,94 18.547,71 
7 07.02.1996 45.071,00 17.11.2000 112.178,08 1,58 58,2 71.287,30 15.205,45 40.890,78 
8 08.11.1996 14.213,54 09.01.2004 58.275,00 1,63 87,3 26.617,22 7.814,32 31.657,78 
9 17.11.1995 45.314,23 07.10.2003 233.072,60 1,72 96,0 88.831,00 31.332,07 144.241,60 
10 04.03.1996 20.910,00 24.08.2004 95.192,93 1,48 103,2 42.482,15 10.354,63 52.710,78 
11 04.04.1997 10.000,00 23.10.2002 66.835,99 2,85 67,6 16.760,00 12.506,00 50.075,99 
12 03.07.1998 26.000,00 05.10.2001 130.951,92 4,16 39,7 36.313,33 32.590,13 94.638,59 
13 02.08.1995 34.330,00 27.11.2002 141.297,01 1,60 89,1 64.929,47 18.359,68 76.367,54 
14 25.07.1996 23.810,00 20.06.2005 161.201,32 1,78 108,4 49.620,04 20.131,83 111.581,28 
15 20.05.1998 26.740,00 02.05.2001 98.319,52 3,69 35,9 36.348,57 25.847,06 61.970,95 
16 29.03.1996 36.940,00 04.07.2002 181.595,08 2,11 76,3 65.112,91 31.271,93 116.482,17 
17 30.11.1995 45.335,00 25.09.2001 115.629,75 1,33 70,9 77.462,40 10.602,04 38.167,35 
18 05.08.1996 23.920,00 23.10.2002 132.679,87 2,29 75,7 42.019,47 23.348,31 90.660,40 
19 17.11.1997 67.334,00 04.11.2004 254.431,28 1,58 84,8 124.433,23 33.117,55 129.998,05 
20 18.09.1997 20.000,00 30.09.2002 68.100,54 2,02 61,3 32.253,33 12.498,40 35.847,21 
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS Ex.: Mutuário no. 1: 
(a) Cálculo do Prazo: no. de dias entre 09.02.1998 e 01.07.2005: HP-12C: f REG 09.021998 ENTER 01.072005 g ∆DYS. Resultado: 2.699 dias. 
Transformando em meses, fica: 2.699 ÷ 30 = 89,9m. 
(b) Cálculo da taxa de juros em relação ao que foi cobrado judicialmente: HP-12C: f REG 40000 CHS PV 100.564,20 FV 2699 ENTER 30 ÷ n 
i = 1,03% a.m. 
(c) Cálculo do valor referente à usura: Usura = )]01,01()'.1[( nniPV +−+ , onde PV é o valor emprestado, i’ é a taxa cobrada pelo banco, e n é o 

período em atraso. Substituindo os dados do projeto 1, fica: Usura = 60,079.1)]
30

2699.01,01()
30

2699.0103,01[(40000 =+−+ . 

(d) Cálculo do valor referente ao anatocismo: Calcula-se a diferença entre o valor cobrado judicialmente e o valor calculado legalmente. Ou 
seja, 100.564,20 – 75.986,67 = 24.577,53. 
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Anexo II – Processos Judiciais Referentes a Financiamentos da Área Comercial 
Projeto Data da 

Operação 
Valor da 

Operação – 
R$ 

Data da 
Cobrança 
Judicial 

Valor 
Cobrado 

Via Judicial 
– R$ 

Taxa de 
Juros 

i % a.m. 

No. de Meses 
em Atraso 

Valor Legal 
R$ 

(i = 1% a.m.)

Vlr. Ref. à 
Usura (R$) 

Vlr. Ref. ao  
Anatocismo 

(R$) 

21 04.03.1998 40.000,00 04.08.2004 142.652,91 1,64 78,2 71.266,67 20.010,67 71.386,24 
22  25.07.1994 20.000,00 27.08.2002 139.300,54 1,99 98,5 39.700,00 19.503,00 99.600,54 
23 30.09.1997 13.457,97 31.01.2003 37.026,14 1,57 65,0 22.201,16 4.983,62 14.824,98 
24 28.02.2001 30.000,00 14.04.2005 76.793,72 1,89 50,2 45.060,00 13.403,40 31.733,72 
25 23.04.1996 22.876,34 07.08.2001 82.409,92 2,01 64,4 37.608,70 14.879,69 44.801,22 
26 05.05.1995 62.000,00 24.02.2000 211.678,89 2,12 58,5 98.290,67 40.645,55 113.388,22 
27 15.09.2003 120.000,00 14.11.2006 232.390,17 1,73 38,5 166.240,00 33.755,20 66.150,17 
28 29.04.2002 43.235,67 13.08.2006 122.886,84 2,02 52,2 65.819,10 23.035,10 57.067,74 
29 14.12.1998 28.000,00 15.08.2006 118.804,64 1,56 93,4 54.142,67 14.639,89 64.661,97 
30 17.11.1997 32.000,00 07.08.2001 87.679,53 2,25 45,3 46.496,00 18.120,00 41.183,53 
31 15.01.2003 17.922,56 20.11.2006 76.945,07 3,16 46,8 26.316,29 18.130,46 50.628,78 
32 09.08.1995 13.000,00 13.02.2001 99.729,71 3,08 67,2 21.731,67 18.161,87 77.998,04 
33 22.07.2002 21.000,00 19.12.2006 77.850,97 2,47 53,7 32.277,00 16.577,19 45.573,97 
34 15.05.2000 27.987,16 07.02.2005 158.109,64 3,05 57,6 44.117,09 33.066,36 113.992,55 
35 13.11.2001 19.957,56 18.11.2006 89.543,60 2,49 61,0 32.138,32 18.149,34 57.405,28 
36 17.04.2003 18.547,71 07.03.2007 51.238,64 2,17 47,3 27.326,96 10.271,72 23.911,68 
37 21.08.2000 50.000,00 23.11.2006 205.036,10 1,87 76,2 88.083,33 33.132,50 116.952,77 
38 15.06.1999 35.000,00 30.03.2004 94.646,64 1,72 58,3 55.416,67 14.700,00 39.229,97 
39 30.09.2001 18.682,27 16.05.2005 43.622,04 1,94 44,1 26.927,38 7.750,40 16.694,66 
40 28.04.2002 22.445,93 30.06.2006 64.192,51 2,09 50,8 33.848,46 12.428,76 30.344,05 

 
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS Ex.: Mutuário no. 21: 
(a) Cálculo do Prazo: no. de dias entre 04.03.1998 e 04.08.2004: HP-12C: f REG 04.031998 ENTER 04.082004 g ∆DYS. Resultado: 2.345 dias. 
Transformando em meses, fica: 2.345 ÷ 30 = 78,2m. 

(b) Cálculo da taxa de juros em relação ao que foi cobrado judicialmente: HP-12C: f REG 40000 CHS PV 142.652,91 FV 2345 
ENTER 30 ÷ n i = 1,64% a.m. 

(c) Cálculo do valor referente à usura: Usura = )]01,01()'.1[( nniPV +−+ , onde PV é o valor emprestado, i’ é a taxa cobrada pelo 

banco, e n é o período em atraso. Substituindo os dados do projeto 21, fica: Usura = 67,010.20)]
30

2345.01,01()
30

2345.0164,01[(40000 =+−+ . 

(d) Cálculo do valor referente ao anatocismo: Calcula-se a diferença entre o valor cobrado judicialmente e o valor calculado 
legalmente. Ou seja, 142.652,91 – 71.266,67 = 71.386,24. 
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Anexo III - Processos Judiciais Referentes a Financiamentos da Área Industrial 
Projeto Data da 

Operação 
Valor da 

Operação – 
R$ 

Data da 
Cobrança 

Valor 
Cobrado 

Via judicial 
– R$ 

Taxa de 
Juros 

i % a.m. 

No. de 
Meses em 

Atraso 

Valor Legal
R$ 

Vlr. Ref. à 
Usura (R$) 

Vlr. Ref. ao  
Anatocismo 

(R$) 

41 05.03.1999 30.000,00 11.11.2004 148.913,31 2,34 69,3 50.780,00 27.845,20 98.133,31 
42  15.08.1997 20.000,00 27.02.2002 52.997,14 1,78 55,2 31.046,67 8.616,40 21.950,47 
43 13.11.1998 35.200,00 14.11.2003 228.625,96 3,12 60,9 56.636,80 45.446,02 171.989,16 
44 02.03.2000 50.000,00 22.09.2005 715.129,77 4,01 67,7 83.833,33 101.838,34 631.296,44 
45 12.09.2001 60.000,00 13.04.2006 207.665,49 2,25 55,8 93.480,00 41.850,00 114.185,49 
46 14.05.1996 100.000,00 03.05.2000 200.531,44 1,45 48,3 148.333,33 21.750,00 52.198,11 
47 18.07.1995 18.000,00 23.10.2001 151.361,69 2,83 76,3 31.734,00 25.133,22 119.627,69 
48 25.01.2000 34.000,00 08.03.2005 343.052,30 3,78 62,3 55.182,00 58.885,96 287.870,30 
49 08.02.2001 45.000,00 17.04.2006 638.164,91 4,29 63,1 73.410,00 93.468,90 564.754,91 
50 14.03.1997 20.000,00 08.01.2003 80.252,80 1,98 70,9 34.173,33 13.889,87 46.079,47 
51 14.04.1998 25.000,00 31.05.2002 65.029,93 1,92 50,3 37.566,67 11.561,33 27.463,26 
52 29.05.1996 36.000,00 23.11.2001 113.213,62 1,73 66,8 60.048,00 17.555,04 53.165,62 
53 29.06.2001 56.000,00 27.07.2005 343.160,41 3,72 49,6 83.794,67 75.601,49 259.365,74 
54 24.07.2002 70.000,00 30.11.2005 205.294,27 2,67 40,8 98.583,33 47.734,17 106.710,94 
55 09.03.1999 21.000,00 06.08.2004 183.025,09 3,34 65,9 34.839,00 32.383,26 148.186,09 
56 15.08.2001 44.000,00 24.11.2005 129.174,91 2,09 52,1 66.909,33 24.971,17 62.265,58 
57 01.10.1998 32.000,00 09.07.2004 257.123,39 3,01 70,3 54.485,33 45.195,52 202.638,06 
58 14.09.2000 65.000,00 22.02.2005 547.475,07 4,02 54,1 100.143,33 106.132,87 447.331,74 
59 25.10.1996 10.000,00 14.07.2003 102.733,63 2,89 110,8 18.176,67 15.453,90 84.556,96 
60 05.11.2002 25.000,00 30.11.2005 51.256,74 1,94 37,4 34.341,67 8.781,17 16.915,07 

 
DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS Ex.: Mutuário no. 41: 
(a) Cálculo do Prazo: no. de dias entre 05.03.1999 e 11.11.2004: HP-12C: f REG 05.031999 ENTER 11.112004 g ∆DYS. Resultado: 2.078 dias. 
Transformando em meses, fica: 2.699 ÷ 30 = 69,3m. 
(b) Cálculo da taxa de juros em relação ao que foi cobrado judicialmente: HP-12C: f REG 30000 CHS PV 148913,31 FV 2078 ENTER 30 ÷ n i 
= 2,34% a.m. 
(c) Cálculo do valor referente à usura: Usura = )]01,01()'.1[( nniPV +−+ , onde PV é o valor emprestado, i’ é a taxa cobrada pelo banco, e n é o 

período em atraso. Substituindo os dados do projeto 41, fica: Usura = 20,845.27)]
30

2078.01,01()
30

2078.0234,01[(30000 =+−+ . 

(d) Cálculo do valor referente ao anatocismo: Calcula-se a diferença entre o valor cobrado judicialmente e o valor calculado legalmente. Ou 
seja, 148.913,31 – 50.780,00 = R$ 98.133,31. 
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Anexo IV - Cálculo do Índice de Cobertura de Juros (ICJ) e do Índice de Endividamento Geral (IEG) – Financiamentos Rurais 
Projeto Lucro Antes dos 

Juros e do IR 
(R$) 
(A)  

Despesa Anual 
de Juros (R$) 

(B) 

Ind. de Cobertura 
dos Juros 

(A)/(B) 

Exigível Total 
(R$) 
(C) 

Ativo Total (R$) 
 

(D) 

Índice de Endividamento 
Geral 
(C)/(D) 

1 13.440,00 4.200,00 3,2 * * * 
2 660,00 200,00 3,3 * * * 
3 7.250,00 2.900,00 2,5 * * * 
4 24.426,00 6.785,00 3,6 * * * 
5 6.580,00 2.350,00 2,8 * * * 
6 10.982,00 3.230,00 3,4 * * * 
7 17.280,00 5.400,00 3,2 * * * 
8 5.600,00 2.000,00 2,8 * * * 
9 33.480,00 10.800,00 3,1 * * * 
10 7.750,00 2.500,00 3,1 * * * 
11 4.400,00 1.500,00 2,9 * * * 
12 11.250,00 3.500,00 3,2 * * * 
13 13.120,00 4.100,00 3,2 * * * 
14 10.150,00 2.900,00 3,5 * * * 
15 5.800,00 3.200,00 1,8 * * * 
16 14.685,00 4.450,00 3,3 * * * 
17 17.400,00 5.450,00 3,2 * * * 
18 10.046,00 2.900,00 3,5 * * * 
19 27.540,00 8.100,00 3,4 * * * 
20 7.200,00 2.400,00 3,0 * * * 

* Não possuem contabilidade. Trata-se de produtores rurais, pessoas físicas. 
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Anexo V – Cálculo do Índice de Cobertura de Juros (ICJ) e do Índice de Endividamento Geral (IEG) – Financiamentos Comerciais 
Projeto Lucro Antes dos 

Juros e do IR 
(R$) 
(A)  

Despesa Anual 
de Juros (R$) 

(B) 

Ind. de Cobertura 
dos Juros 

(A)/(B) 

Exig. Total (R$) 
(C) 

Ativo Total (R$) 
(D) 

Índice de Endividamento 
Geral  
(C)/(D)  

21 17.000,00 5.000,00 3,4 25.800,00 100.000,00 25,80% 
22 8.000,00 2.500,00 3,2 12.500,00 56.000,00 22,32% 
23 4.680,00 1.620,00 2,9 2.350,00 10.000,00 23,50% 
24 12.800,00 4.000,00 3,2 6.530,00 24.000,00 27,21% 
25 8.700,00 2.900,00 3,0 5.400,00 18.000,00 30,00% 
26 24.000,00 7.500,00 3,2 7.000,00 40.000,00 17,50% 
27 51.000,00 15.000,00 3,4 37.500,00 180.000,00 20,83% 
28 18.720,00 5.200,00 3,6 27.000,00 80.000,00 33,75% 
29 10.540,00 3.400,00 3,1 18.500,00 60.000,00 30,83% 
30 12.705,00 3.850,00 3,3 21.000,00 70.000,00 30,00% 
31 7.925,00 2.200,00 3,6 13.500,00 60.000,00 22,50% 
32 5.120,00 1.550,00 3,3 9.500,00 45.000,00 21,11% 
33 7.560,00 2.550,00 3,0 10.800,00 50.000,00 21,60% 
34 10.400,00 3.370,00 3,1 15.000,00 65.000,00 23,08% 
35 6.960,00 2.400,00 2,9 9.600,00 50.000,00 19,20% 
36 7.650,00 2.250,00 3,4 8.000,00 45.000,00 20,00% 
37 19.220,00 6.000,00 3,2 45.000,00 120.000,00 37,50% 
38 14.200,00 4.300,00 3,3 18.500,00 75.000,00 24,67% 
39 6.500,00 2.250,00 2,9 7.500,00 40.000,00 18,75% 
40 8.375,00 2.700,00 3,1 10.000,00 55.000,00 18,18% 
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Anexo VI - Cálculo do Índice de Cobertura de Juros (ICJ) e do Índice de Endividamento Geral (IEG) – Financiamentos Industriais 
Projeto Lucro Antes dos 

Juros e do IR 
(R$) 
(A)  

Despesa Anual 
de Juros (R$) 

(B) 

Ind. de Cobertura 
dos Juros 

(A)/(B) 

Exigível Total 
(R$) 
(C) 

Ativo Total (R$) 
 

(D) 

Índice de Endividamento 
Geral 
(C)/(D) 

41 11.525,00 3.600,00 3,2 13.000,00 40.000,00 32,50% 
42 8.650,00 2.400,00 3,6 5.500,00 25.000,00 22,00% 
43 12.755,00 4.250,00 3,0 13.500,00 50.000,00 27,00% 
44 17.410,00 6.000,00 2,9 20.000,00 90.000,00 22,22% 
45 21.600,00 7.200,00 3,0 30.000,00 120.000,00 25,00% 
46 37.200,00 12.000,00 3,1 56.000,00 200.000,00 28,00% 
47 7.260,00 2.200,00 3,3 8.000,00 30.000,00 26,67% 
48 13.120,00 4.100,00 3,2 13.000,00 60.000,00 21,67% 
49 17.055,00 5.500,00 3,1 14.000,00 65.000,00 21,54% 
50 16.800,00 6.000,00 2,8 28.500,00 100.000,00 28,50% 
51 10.800,00 3.000,00 3,6 11.000,00 40.000,00 27,50% 
52 13.200,00 4.400,00 3,0 14.000,00 50.000,00 28,00% 
53 25.840,00 6.800,00 3,8 12.000,00 70.000,00 17,14% 
54 28.900,00 8.500,00 3,4 19.000,00 90.000,00 21,11% 
55 8.320,00 2.600,00 3,2 10.000,00 35.000,00 28,57% 
56 16.430,00 5.300,00 3,1 15.000,00 80.000,00 18,75% 
57 11.165,00 3.850,00 2,9 13.500,00 40.000,00 33,75% 
58 24.800,00 8.000,00 3,1 18.000,00 80.000,00 22,50% 
59 5.000,00 1.500,00 3,3 6.000,00 25.000,00 24,00% 
60 8.700,00 3.000,00 2,9 16.500,00 45.000,00 36,67% 
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Anexo VII - %T da usura e do anatocismo sobre o valor da operação e sobre o valor cobrado – Rural 
Projeto Valor da 

Operação – 
R$ 

Valor Cobrado 
Via judicial – 

R$ 

Vlr. Ref. à 
Usura 
(R$) 

Vlr. Ref. ao  
Anat. (R$) 

%T da usura em 
relação ao vlr. 

operação 

%T da usura 
em relação ao 

vlr cobrado 

%T do anat. em 
relação ao vlr. 

operação 

%T do anat. em 
relação ao vlr. 

cobrado 
1 40.000,00 100.502,20 1.116,86 24.515,53 2,70% 1,11 61,44% 24,39 
2  1.638,37 87.218,86 5.232,89 84.457,88 319,40% 6,00 5.136,25% 96,83 
3 23.914,60 103.229,29 21.638,97 65.655,60 90,48% 20,96 274,02% 63,60 
4 56.001,00 253.599,12 53.851,12 165.923,47 96,16% 21,23 295,95% 65,43 
5 19.423,50 64.052,16 11.147,28 32.293,19 57,39% 17,40 166,70% 50,42 
6 26.902,94 64.793,86 4.448,94 18.531,34 16,54% 6,87 68,94% 28,60 
7 45.071,00 112.178,08 15.205,45 41.163,06 33,74% 13,55 90,73% 36,69 
8 14.213,54 58.275,00 7.814,32 31.701,51 54,98% 13,41 222,73% 54,40 
9 45.314,23 233.072,60 31.332,07 143.299,02 69,14% 13,44 318,31% 61,48 

10 20.910,00 95.192,93 10.354,63 52.657,88 49,52% 10,88 252,08% 55,32 
11 10.000,00 66.835,99 12.555,00 50.243,28 125,06% 18,78 500,76% 75,17 
12 26.000,00 130.951,92 32.590,14 94.729,10 125,35% 24,89 363,99% 72,34 
13 34.330,00 141.297,01 18.359,69 76.077,76 53,48% 12,99 222,45% 53,84 
14 23.810,00 161.201,32 20.131,83 112.385,21 84,55% 12,49 468,63% 69,72 
15 26.740,00 98.319,52 25.847,57 61.997,10 96,66% 26,29 231,75% 63,06 
16 36.940,00 181.595,08 31.271,92 116.237,98 84,66% 17,22 315,33% 64,01 
17 45.335,00 115.629,75 10.602,05 37.997,05 23,39% 9,17 84,19% 32,86 
18 23.920,00 132.679,87 23.348,31 90.658,98 97,61% 17,60 379,02% 68,33 
19 67.334,00 254.431,28 33.117,56 130.211,98 49,18% 13,02 193,06% 51,18 
20 20.000,00 68.100,54 12.498,40 35.812,23 62,49% 18,35 179,24% 52,59 
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Anexo VIII - %T da usura e do anatocismo sobre o valor da operação e sobre o valor cobrado – Comercial 
Projeto Valor da 

Operação – 
R$ 

Valor Cobrado 
Via judicial – 

R$ 

Vlr. Ref. à 
Usura 
(R$) 

Vlr. Ref. ao 
Anat. (R$) 

%T da usura 
em relação ao 
vlr. operação 

%T da usura 
em relação ao 

vlr cobrado 

%T do anat. 
em relação ao 
vlr. operação 

%T do anat. em 
relação ao vlr. 

cobrado 
21 40.000,00 142.377,86 20.010,66 71.111,19 50,03% 14,05 178,47% 49,95 
22  20.000,00 138.912,07 19.503,00 99.212,07 97,52% 14,04 498,00% 71,42 
23 13.457,97 37.045,37 4.718,95 14.579,53 37,03% 12,74 110,16% 39,36 
24 30.000,00 76.793,72 13.403,40 31.733,72 44,68% 17,45 105,78% 41,32 
25 22.876,34 82.409,92 14.879,69 44.801,22 65,04% 18,06 195,84% 54,36 
26 62.000,00 211.530,92 40.645,54 113.240,25 65,56% 19,21 182,88% 53,53 
27 120.000,00 232.257,35 33.755,20 66.017,35 28,13% 14,53 55,13% 28,42 
28 43.235,67 122.804,95 23.035,10 56.985,85 53,28% 18,76 131,99% 46,40 
29 28.000,00 118.865,95 14.639,89 64.723,28 52,29% 12,32 230,94% 54,45 
30 32.000,00 87.679,53 18.120,00 41.183,53 56,63% 46,97 128,70% 46,97 
31 17.922,56 76.865,32 18.130,46 50.549,03 101,16% 23,59 282,49% 65,76 
32 13.000,00 99.830,60 18.161,86 78.098,93 139,71% 18,19 599,98% 78,23 
33 21.000,00 77.850,97 16.577,19 45.573,97 78,94% 21,29 217,02% 58,54 
34 27.987,16 157.951,37 33.066,37 113.834,28 118,15% 20,93 407,30% 72,07 
35 19.957,56 89.470,22 18.149,34 57.331,90 90,94% 20,29 287,64% 64,08 
36 18.547,71 51.201,99 10.271,72 23.875,03 55,38% 20,06 128,92% 46,63 
37 50.000,00 205.162,76 33.132,50 117.079,43 66,27% 16,15 233,91% 57,07 
38 35.000,00 94.592,86 14.700,00 39.176,19 42,00% 15,54 112,09% 41,42 
39 18.682,27 43.594,11 7.750,40 16.666,73 41,49% 17,78 89,36% 38,23 
40 22.445,93 64.192,51 12.428,76 30.344,05 55,37% 19,36 135,19% 47,27 
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Anexo IX - %T da usura e do anatocismo sobre o valor da operação e sobre o valor cobrado – Industrial 
Projeto Valor da 

Operação – 
R$ 

Valor Cobrado 
Via judicial – 

R$ 

Vlr. Ref. à 
Usura 
(R$) 

Vlr. Ref. ao 
Anat. (R$) 

%T da usura 
em relação ao 
vlr. operação 

%T da usura 
em relação ao 

vlr cobrado 

%T do anat. 
em relação ao 
vlr. operação 

%T do anat. em 
relação ao vlr. 

cobrado 
41 30.000,00 148.913,31 27.845,20 98.133,31 92,82% 18,70 327,11% 65,90 
42  20.000,00 52.997,14 8.616,40 21.950,47 43,08% 16,26 109,75% 41,42 
43 35.200,00 228.625,96 45.446,02 171.989,16 129,11% 19,88 488,61% 75,23 
44 50.000,00 715.129,77 101.838,3

4
631.296,44 203,68% 14,24 1.262,59% 88,28 

45 60.000,00 207.665,49 41.850,00 114.185,49 69,75% 20,15 190,31% 54,99 
46 100.000,00 200.531,44 21.750,00 52.198,11 21,75% 10,85 52,20% 26,03 
47 18.000,00 151.361,69 25.133,22 119.627,69 139,63% 16,60 664,60% 79,03 
48 34.000,00 343.052,30 58.885,96 287.870,30 173,19% 17,17 846,68% 83,91 
49 45.000,00 638.164,91 93.468,90 564.754,91 207,71% 14,65 1.255,01% 88,50 
50 20.000,00 80.252,80 13.889,87 46.079,47 69,45% 17,31 230,40% 57,42 
51 25.000,00 65.029,93 11.561,33 27.463,26 46,25% 17,78 109,85% 42,23 
52 36.000,00 113.213,62 17.555,04 53.165,62 48,76% 15,51 147,68% 46,96 
53 56.000,00 343.160,41 75.601,49 259.365,74 135,00% 22,03 463,15% 75,58 
54 70.000,00 205.294,27 47.734,17 106.710,94 68,19% 23,25 152,44% 51,98 
55 21.000,00 183.025,09 32.383,26 148.186,09 154,21% 17,69 705,65% 80,96 
56 44.000,00 129.174,91 24.971,18 62.265,58 56,75% 19,33 141,51% 48,20 
57 32.000,00 257.123,39 45.195,52 202.638,06 141,24% 17,58 633,24% 78,81 
58 65.000,00 547.475,07 106.132,8

7
447.331,74 163,28% 19,39 688,20% 81,71 

59 10.000,00 234.711,57 20.934,90 213.634,90 154,54% 8,92 845,57% 91,02 
60 25.000,00 51.256,74 8.781,16 16.915,07 35,12% 17,13 67,66% 33,00 

 
 
 
 



 

ANEXO X - Cálculo da TIR e do VPL – Financiamentos Rurais * 
 

Projeto 1 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

09.02.1998 40.000,00 21.000,00 22.000,00 4,92 2.309,21 
 

 

 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
02/1998 03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 
0,9483 1,4040 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 
08/1998 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998 01/1999 
0,8768 0,9535 1,3936 1,1167 1,2471 1,0189 
Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,0550%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,1011%. 
Índice médio semestral: 1,0781% (utilizado no cálculo do VPL). 

 

 
Projeto 2 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

01.07.1994 1.638,37 1.000,00 1.000,00 14,39 271,99 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
07/1994 08/1994 09/1994 10/1994 11/1994 12/1994 
5,5513 2,6418 2,9512 3,0678 3,4356 3,3874 
01/1995 02/1995 03/1995 04/1995 05/1995 06/1995 
2,6621 2,3623 2,8100 3,9800 3,7600 3,4000 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 3,5059%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 2,7187%. 
Índice médio semestral: 3,1123% (utilizado no cálculo do VPL). 

 

 
Projeto 3 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

06.12.1995 23.914,60 13.000,00 15.000,00 10,91 3.536,04 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
12/1995 01/1996 02/1996 03/1996 04/1996 05/1996 
1,8500 1,7600 1,4700 1,3200 1,1600 1,0900 
06/1996 07/1996 08/1996 09/1996 10/1996 11/1996 
1,1100 1,0900 1,1300 1,1700 1,2500 1,3200 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,4217%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,1783%. 
Índice médio semestral: 1,3000% (utilizado no cálculo do VPL). 

 

 

 



 

 

Projeto 4 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

28.08.1995 56.001,00 30.000,00 32.000,00 6,98 4.426,95 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
08/1995 09/1995 10/1995 11/1995 12/1995 01/1996 
3,1200 2,4500 2,1600 1,9500 1,8500 1,7600 
02/1996 03/1996 04/1996 05/1996 06/1996 07/1996 
1,4700 1,3200 1,1600 1,0900 1,1100 1,0900 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 2,2150%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,2067%. 
Índice médio semestral: 1,7108% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
   
 

Projeto 5 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

25.08.1998 19.423,50 10.000,00 12.000,00 8,45 2.008,01 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
08/1995 09/1995 10/1995 11/1995 12/1995 01/1996 
3,1200 2,4500 2,1600 1,9500 1,8500 1,7600 
02/1996 03/1996 04/1996 05/1996 06/1996 07/1996 
1,4700 1,3200 1,1600 1,0900 1,1100 1,0900 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 2,2150%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,2067%. 
Índice médio semestral: 1,7108% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 6 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

21.03.1996 26.902,94 15.000,00 15.000,00 7,58 2.564,48 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
03/1996 04/1996 05/1996 06/1996 07/1996 08/1996 
1,3200 1,1600 1,0900 1,1100 1,0900 1,1300 
09/1996 10/1996 11/1996 12/1996 01/1997 02/1997 
1,1700 1,2500 1,3200 1,3800 1,2500 1,1600 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,1500%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,2550%. 
Índice médio semestral: 1,2025% (utilizado no cálculo do VPL). 
 

 
Projeto 7 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

07.02.1996 45.071,00 25.000,00 25.000,00 7,21 4.022,60 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
02/1996 03/1996 04/1996 05/1996 06/1996 07/1996 
1,4700 1,3200 1,1600 1,0900 1,1100 1,0900 



 

 

08/1996 09/1996 10/1996 11/1996 12/1996 01/1997 
1,1300 1,1700 1,2500 1,3200 1,3800 1,2500 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,2067%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,2500%. 
Índice médio semestral: 1,2284% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 8 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

08.11.1996 14.213,54 8.500,00 8.500,00 12,81 2.488,15 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
11/1996 12/1996 01/1997 02/1997 03/1997 04/1997 
1,3200 1,3800 1,2500 1,1600 1,1300 1,1200 
05/1997 06/1997 07/1997 08/1997 09/1997 10/1997 
1,1400 1,1600 1,1613 1,1301 1,1506 1,1586 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,2267%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,1501%. 
Índice médio semestral: 1,1884% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 9 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

17.11.1995 45.314,23 23.000,00 25.000,00 3,87 1.709,03 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
11/1995 12/1995 01/1996 02/1996 03/1996 04/1996 
1,9500 1,8500 1,7600 1,4700 1,3200 1,1600 
05/1996 06/1996 07/1996 08/1996 09/1996 10/1996 
1,0900 1,1100 1,0900 1,1300 1,1700 1,2500 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,5850%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,1400%. 
Índice médio semestral: 1,3625% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 

Projeto 10 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

04.03.1996 20.910,00 11.000,00 12.000,00 6,50 1.675,82 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
03/1996 04/1996 05/1996 06/1996 07/1996 08/1996 
1,3200 1,1600 1,0900 1,1100 1,0900 1,1300 
09/1996 10/1996 11/1996 12/1996 01/1997 02/1997 
1,1700 1,2500 1,3200 1,3800 1,2500 1,1600 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,1500%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,2550%. 
Índice médio semestral: 1,2025% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 11 



 

 

Reembolso Data da 
Operação 

Valor da 
Operação (R$) 6 m após 12 m após 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 

04.04.1997 10.000,00 6.000,00 6.000,00 13,07 1.765,92 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
04/1997 05/1997 06/1997 07/1997 08/1997 09/1997 
1,1200 1,1400 1,1600 1,1613 1,1301 1,1506 
10/1997 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 
1,1586 2,0411 1,8150 1,6516 0,9483 1,4040 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,1437%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,5031%. 
Índice médio semestral: 1,3234% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 12 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

03.07.1998 26.000,00 15.000,00 15.000,00 10,09 3.495,26 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
07/1998 08/1998 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998 
1,0531 0,8768 0,9535 1,3936 1,1167 1,2471 
01/1999 02/1999 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 
1,0189 1,3339 1,6672 1,1122 1,0790 0,8124 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,1068%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,1706%. 
Índice médio semestral: 1,1387% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 

Projeto 13 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

02.08.1995 34.330,00 18.000,00 19.000,00 5,09 1.733,42 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
08/1995 09/1995 10/1995 11/1995 12/1995 01/1996 
3,1200 2,4500 2,1600 1,9500 1,8500 1,7600 
02/1996 03/1996 04/1996 05/1996 06/1996 07/1996 
1,4700 1,3200 1,1600 1,0900 1,1100 1,0900 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 2,2150%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,2067%. 
Índice médio semestral: 1,7108% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 14 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

25.07.1996 23.810,00 13.000,00 14.000,00 8,69 2.709,10 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
07/1996 08/1996 09/1996 10/1996 11/1996 12/1996 
1,0900 1,1300 1,1700 1,2500 1,3200 1,3800 
01/1997 02/1997 03/1997 04/1997 05/1997 06/1997 
1,2500 1,1600 1,1300 1,1200 1,1400 1,1600 



 

 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,2233%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,1600%. 
Índice médio semestral: 1,1917% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

PROJETO 15 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

20.05.1998 26.740,00 15.000,00 15.000,00 8,02 2.753,12 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998 
0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 0,9535 1,3936 
11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999 
1,1167 1,2471 1,0189 1,3339 1,6672 1,1122 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,0379%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,2493%. 
Índice médio semestral: 1,1436% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 16 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

29.03.1996 36.940,00 20.000,00 20.000,00 5,47 2.349,90 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
03/1996 04/1996 05/1996 06/1996 07/1996 08/1996 
1,3200 1,1600 1,0900 1,1100 1,0900 1,1300 
09/1996 10/1996 11/1996 12/1996 01/1997 02/1997 
1,1700 1,2500 1,3200 1,3800 1,2500 1,1600 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,1500%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,2550%. 
Índice médio semestral: 1,2025% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 17 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

30.11.1995 45.335,00 25.000,00 25.000,00 6,79 3.661,38 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
11/1995 12/1995 01/1996 02/1996 03/1996 04/1996 
1,9500 1,8500 1,7600 1,4700 1,3200 1,1600 
05/1996 06/1996 07/1996 08/1996 09/1996 10/1996 
1,0900 1,1100 1,0900 1,1300 1,1700 1,2500 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,5850%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,1400%. 
Índice médio semestral: 1,3625% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 18 
Data da Valor da Reembolso TIR (% a.s.) VPL (R$) 



 

 

Operação Operação (R$) 6 m após 12 m após 
05.08.1996 23.920,00 12.000,00 13.000,00 2,96 632,12 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
08/1996 09/1996 10/1996 11/1996 12/1996 01/1997 
1,1300 1,1700 1,2500 1,3200 1,3800 1,2500 
02/1997 03/1997 04/1997 05/1997 06/1997 07/1997 
1,1600 1,1300 1,1200 1,1400 1,1600 1,1613 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,2500%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,1452%. 
Índice médio semestral: 1,1976% (utilizado no cálculo do VPL). 
 

 
Projeto 19 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

17.11.1997 67.334,00 35.000,00 37.000,00 4,54 3.320,53 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998 
2,0411 1,8150 1,6516 0,9483 1,4040 0,9744 
05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998 
0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 0,9535 1,3936 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,4724%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,0379%. 
Índice médio semestral: 1,2552% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 20 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6 m após 12 m após 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

18.09.1997 20.000,00 11.000,00 12.000,00 9,70 2.569,05 
 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
09/1997 10/1997 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 
1,1506 1,1586 2,0411 1,8150 1,6516 0,9483 
03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 
1,4040 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 

Índice médio nos primeiros 6 meses: 1,4609%. 
Índice médio dos 6 meses seguintes: 1,0431%. 
Índice médio semestral: 1,2520% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
* Fonte: Índices de Poupança: BACEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo XI - Cálculo da TIR e do VPL – Financiamentos Comerciais * 
 

Projeto 21 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
04.03.1998 40.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
2,89 1.835,15 03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 

  1,4040 0,9744 0,9566 0,9938 
Índice médio dos 4 meses: 1,0822% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 22 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
25.07.1994 20.000,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
5,58 1.013,64 07/1994 08/1994 09/1994 10/1994 

  5,5513 2,6418 2,9512 3,0678 
Índice médio dos 4 meses: 3,5530% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 23 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
30.09.1997 13.457,97 3.400,00 3.500,00 3.600,00 3.700,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
9,96 742,03 10/1997 11/1997 12/1997 01/1998 

  5,5513 2,6418 2,9512 3,0678 
Índice médio dos 4 meses: 3,5530% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 24 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
28.02.2001 30.000,00 7.550,00 7.600,00 7.650,00 7.700,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
0,66 -1,80 03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 

  0,6733 0,6554 0,6836 0,6465 
Índice médio dos 4 meses: 0,6647% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 25 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
23.04.1996 22.876,34 5.725,14 5.748,23 5.762,21 5.785,45 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
0,25 -482,65 04/1996 05/1996 06/1996 07/1996 

  1,1600 1,0900 1,1100 1,0900 
Índice médio dos 4 meses: 1,1125% (utilizado no cálculo do VPL). 
 



 

 

Projeto 26 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
05.05.1995 62.000,00 15.600,00 15.800,00 16.000,00 16.200,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
1,02 -3.556,33 05/1995 06/1995 07/1995 08/1995 

  3,7600 3,4000 3,5100 3,1200 
Índice médio dos 4 meses: 3,4475% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 27 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
15.09.2003 120.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
14,56 43.973,84 09/2003 10/2003 11/2003 12/2003 

  1,3709 1,3755 1,3800 1,3824 
Índice médio dos 4 meses: 1,3772% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 28 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
29.04.2002 43.235,67 10.851,23 10.877,44 10.895,42 10.921,67 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
0,29 -454,18 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 

  0,7113 0,6590 0,7669 0,7493 
Índice médio dos 4 meses: 0,7216% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 29 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
14.12.1998 28.000,00 7.200,00 7.400,00 7.600,00 7.800,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
2,78 1.025,16 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 

  1,2471 1,0189 1,3339 1,6672 
Índice médio dos 4 meses: 1,3168% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 30 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
17.11.1997 32.000,00 8.200,00 8.400,00 8.600,00 8.800,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
2,44 655,78 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 

  2,0411 1,8150 1,6516 0,9483 
Índice médio dos 4 meses: 1,6140% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 31 



 

 

Reembolso Data da 
Operação 

Valor da 
Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 

15.01.2003 17.922,56 4.500,00 4.520,00 4.540,00 4.560,00 
TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 

0,44 -391,70 01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 
  1,3235 1,3300 1,3354 1,3405 

Índice médio dos 4 meses: 1,3324% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 32 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
09.08.1995 13.000,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00 3.600,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
2,40 -7,40 08/1995 09/1995 10/1995 11/1995 

  3,1200 2,4500 2,1600 1,9500 
Índice médio dos 4 meses: 2,4200% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 33 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
22.07.2002 21.000,00 5.300,00 5.350,00 5.400,00 5.450,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
0,94 102,22 07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 

  0,7669 0,7493 0,6965 0,7782 
Índice médio dos 4 meses: 0,7477% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 34 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
15.05.2000 27.987,16 7.000,00 7.200,00 7.400,00 7.600,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
1,70 697,66 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 

  0,7504 0,7151 0,6555 0,7035 
Índice médio dos 4 meses: 0,7061% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 35 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
13.11.2001 19.957,56 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
1,67 487,12 11/2001 12/2001 01/2002 02/2002 

  0,6938 0,6993 0,7604 0,6177 
Índice médio dos 4 meses: 0,6928% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 36 
Data da Valor da Reembolso 



 

 

Operação Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
17.04.2003 18.547,71 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
0,97 -171,73 04/2003 05/2003 06/2003 07/2003 

  1,3405 1,3461 1,3524 1,3580 
Índice médio dos 4 meses: 1,3493% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 37 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
21.08.2000 50.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
1,59 1.178,40 08/2000 09/2000 10/2000 11/2000 

  0,7035 0,6043 0,6323 0,6203 
Índice médio dos 4 meses: 0,6401% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 38 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
15.06.1999 35.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
0,23 -487,78 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 

  0,8124 0,7948 0,7960 0,7729 
Índice médio dos 4 meses: 0,7940% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 39 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
30.09.2001 18.682,27 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
1,10 169,30 10/2001 11/2001 12/2001 01/2002 

  0,7928 0,6938 0,6993 0,7604 
Índice médio dos 4 meses: 0,7366% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 40 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 30d após 60d após 90d após 120d após 
28.04.2002 22.445,93 5.700,00 5.800,00 5.900,00 6.000,00 

TIR (% a.m.) VPL (R$) Taxa de Atratividade: índ. cad. de poupança (∆%) 
1,67 534,42 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 

  0,7113 0,6590 0,7669 0,7493 
Índice médio dos 4 meses: 0,7216% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
* Fonte: Índices de Poupança: BACEN 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO XII - Cálculo da TIR e do VPL – Financiamentos Industriais * 
 
 

Projeto 41 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
05.03.1999 30.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
7,71 5.315,35 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 

 1,6672 1,1122 1,0790 0,8124 0,7948 0,7960 
(b) 09/1999 10/1999 11/1999 12/1999 01/2000 02/2000 

 0,7729 0,7276 0,7008 0,8013 0,7160 0,7340 
(c)  03/2000 04/2000 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 

 0,7253 0,6308 0,7504 0,7151 0,6555 0,7035 
(d) 09/2000 10/2000 11/2000 12/2000 01/2001 02/2001 

 0,6043 0,6323 0,6203 0,5996 0,6376 0,5370 
Índice médio em (a): 1,0436%. 
Índice médio em (b): 0,7421%. 
Índice médio em (c): 0,6968%. 
Índice médio em (d): 0,6052%. 
Índice médio semestral: 0,7725% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 42 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
15.08.1997 20.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
7,71 3.299,67 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 08/1997 09/1997 10/1997 11/1997 12/1997 01/1998 

 1,1301 1,1506 1,1586 2,0411 1,8150 1,6516 
(b) 02/1998 03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 

 0,9483 1,4040 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 
(c)  08/1998 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998 01/1999 

 0,8768 0,9535 1,3936 1,1167 1,2471 1,0189 
(d) 02/1999 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999 

 1,3339 1,6672 1,1122 1,0790 0,8124 0,7948 
Índice médio em (a): 1,4912%. 
Índice médio em (b): 1,0550%. 
Índice médio em (c): 1,1011%. 
Índice médio em (d): 1,1333%. 
Índice médio semestral: 1,1952% (utilizado no cálculo do VPL). 
 

PROJETO 43 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
13.11.1998 35.200,00 9.500,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
6,23 4.903,66 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999 

 1,1167 1,2471 1,0189 1,3339 1,6672 1,1122 



 

 

(b) 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999 
 1,0790 0,8124 0,7948 0,7960 0,7729 0,7276 

(c)  11/1999 12/1999 01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 
 0,7008 0,8013 0,7160 0,7340 0,7253 0,6308 

(d) 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 09/2000 10/2000 
 0,7504 0,7151 0,6555 0,7035 0,6043 0,6323 

Índice médio em (a): 1,2493%. 
Índice médio em (b): 0,8305%. 
Índice médio em (c): 0,7180%. 
Índice médio em (d): 0,6769%. 
Índice médio semestral: 0,8687% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 

Projeto 44 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
02.03.2000 50.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
3,15 3.096,05 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 03/2000 04/2000 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 

 0,7253 0,6308 0,7504 0,7151 0,6555 0,7035 
(b) 09/2000 10/2000 11/2000 12/2000 01/2001 02/2001 

 0,6043 0,6323 0,6203 0,5996 0,6376 0,5370 
(c)  03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 07/2001 08/2001 

 0,6733 0,6554 0,6836 0,6465 0,7453 0,8453 
(d) 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 01/2002 02/2002 

 0,6635 0,7928 0,6938 0,6993 0,7604 0,6177 
Índice médio em (a): 0,6968%. 
Índice médio em (b): 0,6052%. 
Índice médio em (c): 0,7082%. 
Índice médio em (d): 0,7046%. 
Índice médio semestral: 0,6787% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 45 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
12.09.2001 60.000,00 15.500,00 16.000,00 16.500,00 17.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
3,23 3.490,30 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 01/2002 02/2002 

 0,6635 0,7928 0,6938 0,6993 0,7604 0,6177 
(b) 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 

 0,6767 0,7369 0,7113 0,6590 0,7669 0,7493 
(c)  09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 01/2003 02/2003 

 0,6965 0,7782 0,7567 0,8627 1,3235 1,3300 
(d) 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 07/2003 08/2003 

 1,3354 1,3405 1,3461 1,3524 1,3580 1,3654 
Índice médio em (a): 0,7046%. 
Índice médio em (b): 0,7167%. 
Índice médio em (c): 0,9579%. 
Índice médio em (d): 1,3496%. 
Índice médio semestral: 0,9322% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 



 

 

Projeto 46 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
14.05.1996 100.000,00 26.000,00 28.000,00 30.000,00 32.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
5,99 12.350,95 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 05/1996 06/1996 07/1996 08/1996 09/1996 10/1996 

 1,0900 1,1100 1,0900 1,1300 1,1700 1,2500 
(b) 11/1996 12/1996 01/1997 02/1997 03/1997 04/1997 

 1,3200 1,3800 1,2500 1,1600 1,1300 1,1200 
(c)  05/1997 06/1997 07/1997 08/1997 09/1997 10/1997 

 1,1400 1,1600 1,1613 1,1301 1,1506 1,1586 
(d) 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998 

 2,0411 1,8150 1,6516 0,9483 1,4040 0,9744 
Índice médio em (a): 1,1400%. 
Índice médio em (b): 1,2267%. 
Índice médio em (c): 1,1501%. 
Índice médio em (d): 1,4724%. 
Índice médio semestral: 1,2473% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 47 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
18.07.1995 18.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
4,35 1.247,40 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 07/1995 08/1995 09/1995 10/1995 11/1995 12/1995 

 3,5100 3,1200 2,4500 2,1600 1,9500 1,8500 
(b) 01/1996 02/1996 03/1996 04/1996 05/1996 06/1996 

 1,7600 1,4700 1,3200 1,1600 1,0900 1,1100 
(c)  07/1996 08/1996 09/1996 10/1996 11/1996 12/1996 

 1,0900 1,1300 1,1700 1,2500 1,3200 1,3800 
(d) 01/1997 02/1997 03/1997 04/1997 05/1997 06/1997 

 1,2500 1,1600 1,1300 1,1200 1,1400 1,1600 
Índice médio em (a): 2,5067%. 
Índice médio em (b): 1,3183%. 
Índice médio em (c): 1,2233%. 
Índice médio em (d): 1,1600%. 
Índice médio semestral: 1,5521% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 48 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
25.01.2000 34.000,00 9.413,23 9.987,56 10.021,16 10.382,91 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
6,51 5.125,69 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000 06/2000 

 0,7160 0,7340 0,7253 0,6308 0,7504 0,7151 
(b) 07/2000 08/2000 09/2000 10/2000 11/2000 12/2000 

 0,6555 0,7035 0,6043 0,6323 0,6203 0,5996 



 

 

(c)  01/2001 02/2001 03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 
 0,6376 0,5370 0,6733 0,6554 0,6836 0,6465 

(d) 07/2001 08/2001 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 
 0,7453 0,8453 0,6635 0,7928 0,6938 0,6993 

Índice médio em (a): 0,7119%. 
Índice médio em (b): 0,6359%. 
Índice médio em (c): 0,6389%. 
Índice médio em (d): 0,7405%. 
Índice médio semestral: 0,6818% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 49 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
08.02.2001 45.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
7,42 7.980,90 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 02/2001 03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 07/2001 

 0,5370 0,6733 0,6554 0,6836 0,6465 0,7453 
(b) 08/2001 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 01/2002 

 0,8453 0,6635 0,7928 0,6938 0,6993 0,7604 
(c)  02/2002 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 

 0,6177 0,6767 0,7369 0,7113 0,6590 0,7669 
(d) 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 01/2003 

 0,7493 0,6965 0,7782 0,7567 0,8627 1,3235 
Índice médio em (a): 0,6569%. 
Índice médio em (b): 0,7425%. 
Índice médio em (c): 0,6948%. 
Índice médio em (d): 0,8612%. 
Índice médio semestral: 0,7389% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 50 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
14.03.1997 20.000,00 5.515,24 5.914,51 6.399,12 6.701,70 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
8,40 3.785,27 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 03/1997 04/1997 05/1997 06/1997 07/1997 08/1997 

 1,1300 1,1200 1,1400 1,1600 1,1613 1,1301 
(b) 09/1997 10/1997 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 

 1,1506 1,1586 2,0411 1,8150 1,6516 0,9483 
(c)  03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 

 1,4040 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 
(d) 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 

 0,9535 1,3936 1,1167 1,2471 1,0189 1,3339 
Índice médio em (a): 1,1402%. 
Índice médio em (b): 1,4609%. 
Índice médio em (c): 1,0431%. 
Índice médio em (d): 1,1773%. 
Índice médio semestral: 1,2054% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 



 

 

Projeto 51 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
14.04.1998 25.000,00 6.451,29 6.598,13 7.213,83 7.445,78 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
4,13 1.997,65 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 

 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 0,9535 
(b) 10/1998 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 

 1,3936 1,1167 1,2471 1,0189 1,3339 1,6672 
(c)  04/1999 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 

 1,1122 1,0790 0,8124 0,7948 0,7960 0,7729 
(d) 10/1999 11/1999 12/1999 01/2000 02/2000 03/2000 

 0,7276 0,7008 0,8013 0,7160 0,7340 0,7253 
Índice médio em (a): 1,1616%. 
Índice médio em (b): 1,2962%. 
Índice médio em (c): 0,8946%. 
Índice médio em (d): 0,7342%. 
Índice médio semestral: 1,0217% (utilizado no cálculo do VPL). 
 

 
Projeto 52 

Reembolso Data da 
Operação 

Valor da 
Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 

29.05.1996 36.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
TIR (% a.s.) VPL (R$) 

4,35 2.788,38 
Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 

(a) 06/1996 07/1996 08/1996 09/1996 10/1996 11/1996 
 1,1100 1,0900 1,1300 1,1700 1,2500 1,3200 

(b) 12/1996 01/1997 02/1997 03/1997 04/1997 05/1997 
 1,3800 1,2500 1,1600 1,1300 1,1200 1,1400 

(c)  06/1997 07/1997 08/1997 09/1997 10/1997 11/1997 
 1,1600 1,1613 1,1301 1,1506 1,1586 2,0411 

(d) 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998 05/1998 
 1,8150 1,6516 0,9483 1,4040 0,9744 0,9566 

Índice médio em (a): 1,1783%. 
Índice médio em (b): 1,1967%. 
Índice médio em (c): 1,3003%. 
Índice médio em (d): 1,2917%. 
Índice médio semestral: 1,2418% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 53 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
29.06.2001 56.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
6,70 8.522,11 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 07/2001 08/2001 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 

 0,7453 0,8453 0,6635 0,7928 0,6938 0,6993 
(b) 01/2002 02/2002 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 

 0,7604 0,6177 0,6767 0,7369 0,7113 0,6590 



 

 

(c)  07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 
 0,7669 0,7493 0,6965 0,7782 0,7567 0,8627 

(d) 01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 
 1,3235 1,3300 1,3354 1,3405 1,3461 1,3524 

Índice médio em (a): 0,7400%. 
Índice médio em (b): 0,6937%. 
Índice médio em (c): 0,7684%. 
Índice médio em (d): 1,3380%. 
Índice médio semestral: 0,8850% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 54 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
24.07.2002 70.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
3,37 4.088,44 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 

 0,7669 0,7493 0,6965 0,7782 0,7567 0,8627 
(b) 01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 

 1,3235 1,3300 1,3354 1,3405 1,3461 1,3524 
(c)  07/2003 08/2003 09/2003 10/2003 11/2003 12/2003 

 1,3580 1,3654 1,3709 1,3755 1,3800 1,3824 
(d) 01/2004 02/2004 03/2004 04/2004 05/2004 06/2004 

 0,6286 0,5460 0,6787 0,5878 0,6554 0,6770 
Índice médio em (a): 0,7684%. 
Índice médio em (b): 1,3380%. 
Índice médio em (c): 1,3720%. 
Índice médio em (d): 0,6289%. 
Índice médio semestral: 1,0268% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 55 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
09.03.1999 21.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
5,56 2.383,28 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 

 1,6672 1,1122 1,0790 0,8124 0,7948 0,7960 
(b) 09/1999 10/1999 11/1999 12/1999 01/1998 02/1998 

 0,7729 0,7276 0,7008 0,8013 1,6516 0,9483 
(c)  03/1998 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 

 1,4040 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 
(d) 09/1998 10/1998 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 

 0,9535 1,3936 1,1167 1,2471 1,0189 1,3339 
Índice médio em (a): 1,0436%. 
Índice médio em (b): 0,9338%. 
Índice médio em (c): 1,0431%. 
Índice médio em (d): 1,1773%. 
Índice médio semestral: 1,0495% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 



 

 

Projeto 56 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
15.08.2001 44.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
1,80 971,58 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 08/2001 09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 01/2002 

 0,8453 0,6635 0,7928 0,6938 0,6993 0,7604 
(b) 02/2002 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 

 0,6177 0,6767 0,7369 0,7113 0,6590 0,7669 
(c)  08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 01/2003 

 0,7493 0,6965 0,7782 0,7567 0,8627 1,3235 
(d) 02/2003 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 07/2003 

 1,3300 1,3354 1,3405 1,3461 1,3524 1,3580 
Índice médio em (a): 0,7425%. 
Índice médio em (b): 0,6948%. 
Índice médio em (c): 0,8612%. 
Índice médio em (d): 1,3437%. 
Índice médio semestral: 0,9106% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 57 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
01.10.1998 32.000,00 8.500,00 9.000,00 9.500,00 10.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
5,90 4.159,98 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 10/1998 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 

 1,3936 1,1167 1,2471 1,0189 1,3339 1,6672 
(b) 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 

 1,1122 1,0790 0,8124 0,7948 0,7960 0,7729 
(c)  10/1999 11/1999 12/1999 01/2000 02/2000 03/2000 

 0,7276 0,7008 0,8013 0,7160 0,7340 0,7253 
(d) 04/2000 05/2000 06/2000 07/2000 08/2000 09/2000 

 0,6308 0,7504 0,7151 0,6555 0,7035 0,6043 
Índice médio em (a): 1,2962%. 
Índice médio em (b): 0,8946%. 
Índice médio em (c): 0,7342%. 
Índice médio em (d): 0,6766%. 
Índice médio semestral: 0,9004% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 58 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
14.09.2000 65.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
4,22 5.785,97 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 09/2000 10/2000 11/2000 12/2000 01/2001 02/2001 

 0,6043 0,6323 0,6203 0,5996 0,6376 0,5370 
(b) 03/2001 04/2001 05/2001 06/2001 07/2001 08/2001 

 0,6733 0,6554 0,6836 0,6465 0,7453 0,8453 



 

 

(c)  09/2001 10/2001 11/2001 12/2001 01/2002 02/2002 
 0,6635 0,7928 0,6938 0,6993 0,7604 0,6177 

(d) 03/2002 04/2002 05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 
 0,6767 0,7369 0,7113 0,6590 0,7669 0,7493 

Índice médio em (a): 0,6052%. 
Índice médio em (b): 0,7082%. 
Índice médio em (c): 0,7046%. 
Índice médio em (d): 0,7167%. 
Índice médio semestral: 0,6837% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 59 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
25.10.1996 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
7,71 1.643,94 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 10/1996 11/1996 12/1996 01/1997 02/1997 03/1997 

 1,2500 1,3200 1,3800 1,2500 1,1600 1,1300 
(b) 04/1997 05/1997 06/1997 07/1997 08/1997 09/1997 

 1,1200 1,1400 1,1600 1,1613 1,1301 1,1506 
(c)  10/1997 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 

 1,1586 2,0411 1,8150 1,6516 0,9483 1,4040 
(d) 04/1998 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 

 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 0,9535 
Índice médio em (a): 1,2483%. 
Índice médio em (b): 1,1437%. 
Índice médio em (c): 1,5031%. 
Índice médio em (d): 0,9680%. 
Índice médio semestral: 1,2158% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
 
 

Projeto 60 
Reembolso Data da 

Operação 
Valor da 

Operação (R$) 6m após 12m após 18m após 24m após 
05.11.2002 25.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

TIR (% a.s.) VPL (R$) 
1,59 354,03 

Taxa de Atratividade: índices da caderneta de poupança (∆%) 
(a) 11/2002 12/2002 01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 

 0,7567 0,8627 1,3235 1,3300 1,3354 1,3405 
(b) 05/2003 06/2003 07/2003 08/2003 09/2003 10/2003 

 1,3461 1,3524 1,3580 1,3654 1,3709 1,3755 
(c)  11/2003 12/2003 01/2004 02/2004 03/2004 04/2004 

 1,3800 1,3824 0,6286 0,5460 0,6787 0,5878 
(d) 05/2004 06/2004 07/2004 08/2004 09/2004 10/2004 

 0,6554 0,6770 0,6962 0,7015 0,6737 0,6114 
Índice médio em (a): 1,1581%. 
Índice médio em (b): 1,3614%. 
Índice médio em (c): 0,8673%. 
Índice médio em (d): 0,6692%. 
Índice médio semestral: 1,0140% (utilizado no cálculo do VPL). 
 
* Fonte: Índices de Poupança: BACEN 
 



 

 

 
 
 
 


