SIMULAÇÕES METÓDOS
ETÓDOS SAC x PRICE
1. SIMULAÇÃO SFH – TABELA SAC
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2. SIMULAÇÃO SFI – TABELA PRICE
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DOS RESULTADOS e OUTRAS PONDERAÇÕES

Das simulações que foram realizadas, tem-se que:

1. O Valor Total pago a título de financiamento na simulação da Tabela SAC
(SFH) importa em R$ 300.795,14.
2. O Valor Total pago a título de financiamento na simulação da Tabela PRICE
(SFI) importa em R$ 344.885,46.

SAC (12% a.a)
R$ 300.795,14

Insta

salientar,

PRICE (18% a.a)
R$ 344.885,46

que

na

simulação

realizada,

foi

considerada que a taxa de juros do SFI seria de 18% a.a, enquanto a praticada pelo
SFI seria de 12% a.a. Neste sentido, apenas para fins de comparação entre as
formas de amortização, temos que se fosse utilizada a mesma taxa de juros (12%)
no sistema Price, o valor total pago a título de financiamento seria de R$ 309.179,82.
Da mesma forma, para fins comparativos, temos que se fosse utilizada a taxa de
juros de 18% a.a no sistema SAC, o valor total pago a título de financiamento seria
de R$ 328.892,90. Desta forma, equiparando-se as taxas de juros para ambos os
sistemas teríamos:
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SAC (12% a.a)
R$ 300.795,14

SAC (18% a.a)
R$ 328.892,90

PRICE (12% a.a)
R$ 309.179,82

PRICE (18% a.a)
R$ 344.885,46

CONSIDERAÇÕES

Considerações Iniciais:

Antes de adentrarmos nas considerações a respeito dos
sistemas de amortização, deve-se fazer uma breve exposição sobre a metodologia
PRICE e SAC, bem como suas vantagens e desvantagens.

PRICE

O sistema Price é o sistema de prestação constante. De
tal forma, a sistemática se baseia em uma prestação constante ao longo do
financiamento, sendo que a amortização acaba crescendo ao longo do período.
A sua principal vantagem é de se ter a prestação fixa ao
longo do financiamento, no entanto, o custo do financiamento também sofre um
acréscimo.
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O gráfico1 abaixo ilustra de forma didática o que se expôs:

SAC

O sistema SAC é o sistema de amortização constante. De
tal forma, a sistemática se baseia em uma prestação variável ao longo do
financiamento, sendo que o que se visa é a garantia da amortização constante em
todo período.
A sua principal vantagem é de se ter uma amortização
constante ao longo do financiamento, bem como a redução das prestações ao longo
do período. Por outro lado, o custo elevado das prestações iniciais muitas vezes
inviabiliza a sua contratação.
O gráfico2 abaixo ilustra de forma didática o que se expôs:

1
2

Retirado do site: http://www.winfinance.com.br/guia/price_grafico.php
Retirado do site: http://www.winfinance.com.br/guia/price_grafico.php
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Do que foi brevemente analisado, a escolha pela
modalidade de amortização deve ser ponderada sob duas variáveis:

a) Custo: a SAC apresenta um custo global inferior
Ex.: (simulação)
SAC (12% a.a)
R$ 300.795,14

PRICE (12% a.a)
R$ 309.179,82

b) Prestações iniciais: a Price apresenta a viabilidade das prestações serem
constantes, e de tal sorte, as prestações iniciais serão inferiores do que na
modalidade SAC.
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Ex.: (simulação)

SAC (12% a.a)

PRICE (12% a.a)

Parcela 01 de 48

Parcela 01 de 48

R$ 6.216,00

R$ 5.308,90

CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS

A “Tabela Price”:

A utilização da chamada “Tabela Price” (ou método francês
de amortização) é objeto de inúmeras demandas judiciais, nas quais se busca uma
resposta objetiva: é ou não é ilegal a utilização da “Tabela Price” como sistema de
atualização/amortização da dívida contraída perante o credor.
Impossível que se esgote a polêmica acerca da utilização
de referido método de maneira tão dicotômica, perquirindo se o método é ou não é
legal.
Em verdade, não há que se discutir apenas a legalidade do
método, mas também a legalidade na forma com a qual o método é adotado.
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Ementa: DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da
17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. EMENTA:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CÓDIGO

DE

DEFESA

DO

CONSUMIDOR.

APLICAÇÃO.

ANATOCISMO DEMONSTRADO PELA DIVERGÊNCIA ENTRE A
TAXA NOMINAL MENSAL E A TAXA ANUAL. VEDAÇÃO. SÚMULA
121 STF E ART. 4º DO DECRETO 22.626/33. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS
MORATÓRIOS E MULTA NUM MESMO PERÍODO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
relações jurídicas originadas dos pactos firmados entre consumidores e
agentes econômicos, instituições financeiras e usuários de seus
produtos e serviços. 2. Conforme já consignava o Enunciado nº 32 do
extinto Tribunal de Alçada do Estado, a diferença existente entre a taxa
efetiva anual e a taxa mensal de juros que incidem sobre o valor
financiado demonstra a prática da capitalização mensal. Do contrário,
caso a cobrança se desse na forma simples, a taxa efetiva anual seria
o produto da taxa mensal pelo número de meses no ano. 3. A inclusão
da capitalização mensal no cálculo das prestações contratuais esbarra
na espécie na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e na Lei de
Usura, já que o seu artigo 4º não contém autorização para essa prática
em periodicidade inferior a um ano nos contratos de financiamento.
Inaplicabilidade do permissivo contido no artigo 5º da Medida
Provisória nº 2170-36/2001, em razão da ausência de pactuação
expressa. 4. Não se admite a cobrança da comissão de permanência
cumulada com correção monetária (Súmula 30 STJ), juros ou multa
moratória e juros remuneratórios (Súmula 296 STJ), sob pena inclusive
de caracterizar-se verdadeiro "bis in idem" já que contém a mesma
uma parcela de juros na sua formação, razão pela qual deve ser
declarada nula a cláusula que a prevê.
(Nº do Acórdão: 4182 - Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível - Comarca:
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba Processo: 0353107-7 - Recurso: Apelação Cível - Relator: Lauri
Caetano da Silva - Revisor: Vicente Misurelli - Julgamento: 02/08/2006
- Decisão: Unanime - Dados da Publicação: DJ: 7186)
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De maneira pragmática, o que se discute é se o método
“Price” induz na pratica do anatocismo (capitalização de juros) e em qual momento
se deve realizar a atualização do saldo devedor (se antes ou depois da
amortização).
No que se refere à pratica do anatocismo (cobrança de
juros sobre juros), nossos tribunais são praticamente unânimes em entender que a
tabela “Price” implica em dita cobrança (capitalização de juros) impondo a extirpação
de referido método de atualização daqueles contratos onde se verifique a
capitalização dos juros,
juros pois esta somente é admissível se expressamente
autorizada em leis especiais, como as que regulam as cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, na forma do disposto na Súmula n° 93 do Superior Tribunal de
Justiça:
"A legislação sobre cédulas de crédito rural,
rural, comercial e
industrial admite o pacto de capitalização de juros".

De fato, a capitalização mensal de juros é obstada pelo
artigo 4º, do Decreto 22.626/33 e pelo verbete n°. 121 do STF:

“121. É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada.”

Página 9 de 16

Por óbvio, da regra exposta ficam ressalvadas as hipóteses
em que é admitida por legislação específica, a exemplo da que disciplina os mútuos
rural, industrial e comercial.
Nesta seara, cabe assinalar o teor dos Enunciados do
CEDEPE do extinto Tribunal de Alçada do Paraná:
Nº 24. "O uso da Tabela Price implica na capitalização de juros"
(TAPR, Ac nº 13.961, 4ª C. Cível).

Nº 32. "Evidenciada a capitalização pela simples previsão de taxa
nominal e taxa efetiva diversa de juros, impõe-se a cobrança de juros
na forma simples". (STJ - REsp nº446916-Rs; TAPR - Ap. Cível
nº216.904-4, 3ª C. Cível.)

Desta feita, caso haja demandas judiciais que busquem a
revisão contratual no tocante à cumulação de juros sobre juros, advinda da utilização
da “Tabela Price”, em havendo comprovação da existência de dita cumulação,
cumulação há
grande probabilidade de que seja extirpada do contrato a tabela em comento, para
que se utilize método de aplicação de juros simples.
Outro fato que gera polêmica quando da análise do sistema
de amortização em estudo é o momento do reajuste das parcelas;
parcelas se antes ou
depois da amortização. Tal polêmica tomou proporções ante a alegação de que o
reajuste prévio causaria desequilíbrio contratual, afetando a comutatividade das
obrigações.
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Via de regra o reajuste das parcelas previamente à
amortização do saldo devedor não fere a comutatividade das obrigações pactuadas
no contrato, devendo o capital disponibilizado ser remunerado durante o mesmo
período em que ficou à disposição do mutuário, até porque a estipulação de que a
primeira parcela será paga apenas no mês seguinte ao do empréstimo do capital foi
previamente pactuado.
Tal entendimento encontra lastro em decisões proferidas
pelo STJ, que já sedimentou a orientação de que:

“o sistema
sistema de prévio reajuste e posterior amortização do saldo
devedor não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no
ajuste, uma vez que, de um lado, deve o capital emprestado ser
remunerado pelo exato prazo em que ficou à disposição do
mutuário, e, de outro,
out ro, restou convencionado no contrato que a
primeira parcela será paga apenas no mês seguinte ao do
empréstimo do capital” (REsp n°. 467.440/SC, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, DJ de 17/5/04).

Do exposto, resta reconhecer que a utilização da
amortização pelo sistema “Price” pode suscitar revisões contratuais com expressiva
possibilidade de êxito, notadamente no que diz respeito à capitalização de juros,
desde que dita capitalização reste comprovada.
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Maior problemática se instala, em referência a dito sistema,
quando são adotados índices distintos de correção da prestação e do saldo devedor.
Neste sentido, cabe trazer à colação trecho de recente decisão exarada pelo
Tribunal Regional federal da 4º Região (Apelação Cível nº 2003.71.08.0111720/RS).

Casos há, contudo, em que as vicissitudes contratuais, v.g.,
aplicação

da

equivalência

salarial,

limitação

ao

comprometimento de renda ou dissintonia entre os índices de
correção da prestação e do saldo devedor, pretextam a
incapacidade do encargo mensal de atender as parcelas de
amortização e juros convencionadas. Fica a descoberto, então,
porção dos valores que deveriam ser quitados pela prestação
mensal paga pelo mutuário, remanescente que, de regra, se
incorpora ao saldo devedor do financiamento, havendo, assim, a
capitalização.

O “SAC – Sistema de Amortização Constante”

Contrariamente ao que acontece com o sistema “Price” de
amortização, o uso do Sistema de Amortização Constante “SAC”, por si só, não
suscita demandas judiciais e, ao contrário, é indicado pelos próprios tribunais como
sistema adequado para substituição do sistema “Price”.
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É de se notar que estamos nos referindo ao sistema “SAC”,
sendo certo que a utilização deste sistema atrelado a índices questionáveis pode
ocasionar a revisão contratual, porém, em decorrência dos índices utilizados e não
do sistema propriamente dito. Neste sentido:
(...)
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos
firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 2. A
utilização da Tabela Price
Price implica na capitalização de juros,
devendo ser afastada como sistema de amortização, sendo
admissível sua substituição pelo SAC. 3. Tendo em vista a
modificação do sistema de amortização e o recálculo de toda a
evolução do saldo devedor, torna-se justificável a suspensão da
execução de título extrajudicial até que se verifique a
inadimplência.(Nº do Acórdão: 3432- Órgão Julgador: 13ª
Câmara Cível - Comarca: Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Processo: 0335271-4 - Recurso:
Apelação Cível - Relator: Augusto Lopes Cortes - Revisor: Milani
de Moura - Julgamento: 19/07/2006 - Decisão: Unânime - Dados
da Publicação: DJ: 7176)

(...)
5. Tabela Price. A posição da jurisprudência é praticamente
unânime no sentido que a utilização da
da Tabela Price importa em
indevida capitalização de juros. Enunciado nº 24/TAPR. 6.
Sistema de Amortização Constante. A jurisprudência desta
Câmara tem adotado amplamente a utilização, nos contratos de
Constante
onstante
financiamento imobiliário, do Sistema de Amortização C
- SAC, como método alternativo à ilegal Tabela Price. Isto
porque o SAC proporciona a contabilização das prestações de
forma linear, prevenindo a odiosa prática do anatocismo, e, ao
mesmo tempo, preservando a comutatividade contratual. 7.
Repetição do indébito. Amparada a cobrança indevida em
Página 13 de 16

cláusulas contratuais, e sendo a matéria objeto de divergência
na jurisprudência, não se afigura a má-fé da instituição
financeira, a autorizar a repetição em dobro do indébito. 8.
Sucumbência. Havendo decaimento recíproco, os gravames
decorrentes da sucumbência devem ser repartidos entre as
partes eqüitativamente, considerada a exata proporção de seus
sucessos e insuicessos.
(Nº do Acórdão: 969 - Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível Comarca: Curitiba - Processo: 0284599-6 - Recurso: Apelação
Cível - Redator Designado: Jurandyr Souza Junior - Revisor:
Espedito Reis do Amaral - Julgamento: 12/07/2005)

(...)
6. Embora o uso da Tabela Price nem sempre implique em
capitalização, é necessária a produção de prova pericial
pericial para
que se demonstre que não ocorreu, produção esta que competia
ao requerido/apelante pela inversão do ônus da prova. Correta,
portanto, a substituição da Tabela Price pelo Sistema de
Amortização Constante (SAC). 7. Vez que vem em benefício do
próprio mutuário deve ser mantida a estipulação do prêmio do
seguro. 8. Eventuais diferenças devem ser restituídas na forma
simples. 9. Constitucionalidade do decreto lei n° 70/66.
(Nº do Acórdão: 20463 - Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível
(extinto TA) - Comarca: Curitiba - Processo: 0266850-6 Recurso: Apelação Cível - Relator: Silvio Dias - Revisor: Edson
Vidal Pinto - Julgamento: 20/10/2004 Dados da Publicação: DJ: 6745

Decisão: Unânime -

)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do que foi brevemente exposto, tem-se que a utilização
do sistema de amortização deve ser estudado a fim de se verificar se o financiado
prefere ter prestações iguais durante o seu financiamento, mas pagando mais por
isso; ou se o financiado prefere suportar um ônus maior no início de seu contrato,
mas tendo a ciência que no computo global estará economizando dinheiro.

Página 15 de 16

NOTÍCIA
Valor Econômico - 06/07/2009

Com a sanção da Medida Provisória 459 pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, o sistema Price passa a
constar em lei. Isso deve pôr fim a uma antiga discussão sobre a legalidade da tabela, que prevê parcelas préfixadas, mas que levanta a discussão do pagamento de juros sobre juros, que é proibido no Brasil.
"Ela traz legalidade para um sistema que já é usado no Brasil pelos bancos privados e pelas construtoras após a
entrega das chaves", afirma o advogado Olivar Vitale Júnior, do Tubino Veloso, Vitale, Bicalho & Dias
Advogados. "Nem os economistas têm consenso sobre isso", diz.
No Brasil, não é permitido cobrar juros acima de 12% ao ano, com exceção dos bancos. Uma taxa de 12% ao
ano nominal representa 12,68% em função da correção monetária sobre 1% ao mês. Há pessoas que contratam
o financiamento e depois entram na Justiça para pedir a devolução dos 0,68% ao ano, por exemplo.
Atualmente, a maioria dos bancos privados oferece a Tabela Price, mas a Caixa Econômica Federal, principal
agente de fomento do setor, não. A inclusão do uso da Tabela Price na MP 459 foi incluída pelos parlamentares.
A Price tem prestações fixas e juros decrescentes. No SAC (Sistema de Amortização Constante), como o próprio
nome já diz, há amortização constante do principal e os juros decrescentes.
Já o Sacre é uma variação do SAC, cujo objetivo é permitir uma maior amortização do valor emprestado e,
consequentemente, a redução do percentual de juros sobre o saldo devedor. "Este sistema de amortização é
utilizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) e alguns bancos privados, tendo em vista que ele proporciona
uma redução mais rápida do saldo devedor, na medida em que os juros vão diminuindo simultaneamente",
afirma Fabio Seabra, diretor da consultoria imobiliária Sagace.
Segundo Seabra, a diferença entre o SAC e o SACRE é a aplicação da taxa referencial (conhecida pelo
acrônimo TR) na fórmula que define a prestação, fator que provoca a variação da amortização. Por conta disso,
a prestação inicial é mais alta, mas vai diminuindo ao longo do período.
Em uma simulação feita pela consultoria a pedido do Valor, um apartamento de R$ 250 mil com entrada de R$
100 mil, financiado em 25 anos, com taxas médias de mercado, começa com, uma prestação de R$ 1,9 mil pela
tabela SAC e R$ 1,7 mil na Price. A Price é pré-fixada, portanto sem correção mensal, e a SAC pós-fixada com
0,045% ao mês. "A comparação entre as duas simulações mostra que a amortização SAC é mais barata, com
custo efetivo total (que representa todos os custos envolvidos na operação) de 12,35% e a Price, 14,21%", diz
Seabra.
Segundo Fabio Seabra, a SAC é mais vantajosa para clientes que queiram comprometer um valor maior da
renda hoje ou que tenham objetivo de quitar o empréstimo antecipadamente - na tabela Price quase não há
amortização do principal, e mesmo após alguns anos a dívida é praticamente a mesma do início. (DD)
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