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AGIOTAGEM OU USURA. JUROS: MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. LIMITES 
LEGAIS1. 
 

A agiotagem é uma atividade civil e criminalmente ilícita. Seu crescimento no Brasil 
deve-se ao espírito de egoísmo material nas relações interpessoais. A força desse 
egoísmo esteve presente no próprio tratamento que a tradição judaica deu à prática 
usurária2.  

 

No Brasil, no último levantamento feito, embora há algum tempo, falou-se em 
movimentação da ordem anual de 10 bilhões de reais3.  

 

A ilegalidade da prática, todavia, sempre encontrou dificuldades de ser socialmente 
encarada.  Além de um custo processual, o devedor quase sempre se intimida ante o 
receio de ganhar a pecha de mau pagador4.   

 

Alterações na legislação e no entendimento dos Tribunais têm, contudo, sinalizado com 
mudança de mentalidade da vítima de agiotagem.  

 

O propósito desta abordagem é ministrar informações e meios para que a vítima de 
agiotagem possa eficazmente combater a prática ilícita na Justiça. 

 

                                                
1
 Revisão: Lorena Assis Risério, acadêmica do VIII semestre de Direito da UNEB – Campus XX.  

2 Do Velho Testamento extraem-se as seguintes passagens que reafirmam a condenação religiosa à usura: 
“Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será 
abalado.” (Salmos 15:5). “Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e transtorna a sua superfície, e 
dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote; ao servo, como ao seu 
senhor; à serva, como à sua senhora; ao comprador, como ao vendedor; ao que empresta, como ao que toma 
emprestado; ao que dá usura, como ao que paga usura.” (Isaías 24:1-2). “Ai de mim, minha mãe, por que me 
deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem 
eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa.” (Jeremias 15:10). “Presentes 
receberam no meio de ti para derramarem sangue; usura e juros ilícitos tomaste, e usaste de avareza com o 
teu próximo, oprimindo-o; mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus.” (Ezequiel 22:12).“Se emprestares 
dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário; não lhe 
imporeis usura” (Êxodo 22:25).Pelo que se lê de Neemias, houve um custoso esforço na reconstrução da 
nação judaica no sentido de combater a usura após o cativeiro de Babilônia: “E considerei comigo mesmo 
no meu coração; depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Sois usurários cada um para 
com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia.” (Neemias 5:7). Talvez pela generalização 
da prática tenha havido a tolerância seletiva pouco compreensível encontrável em Deuteronômio em 
relação aos não judeus: “A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer 
coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás 
com juros; para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a 
possuir.”  (Deuteronômio 23:19-20). A tradição cristã, fundada em amor ao próximo, é claramente contra a 
exploração usurária: “E, se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? 
Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos 
inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga; será grande o vosso galardão, e sereis filhos 
do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus” (Lucas 6.34-35). 
3http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u5175.shtml 
4
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u5177.shtml 
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Mas deve-se ter em conta algumas advertências sobre o conceito de agiotagem ou 
usura.Inicialmente, convém ter em consideração que ao particular não é proibido 
emprestar dinheiro a outrem5, podendo inclusive exigir garantia imobiliária (contrato 
de hipoteca sobre imóvel, por exemplo).  
 
Nessa relação, há designações próprias: quem empresta é prestamista ou mutuante. 
Quem toma emprestado é prestatário ou mutuário.  Os abusos e a rejeição social daí 
decorrente criaram ao mutuante particular a denominação de agiota, que deu lugar a 
outras que caíram em desuso como onzenário.  
 
Mas essa prática de empréstimo de dinheiro a juros qualifica-se como usura quando 
ultrapassa os limites legais para a taxa percentual de cobrança. Constitui crime sua 
prática, conforme o Decreto 22.626, de 07 de abril de 1933, e também a Lei 1.521/1951, 
chamada Lei de Economia Popular. 
 
Esses diplomas legais continuam vigorando, como já disseram o Supremo Tribunal 
Federal (doravante, STF)6 e o Superior Tribunal de Justiça (doravante, STJ)7, exceto para 
as instituições financeiras, em razão da revogação feita pela Lei 4.595/19648. (Da 
cobrança de juros pelas instituições financeiras, inclusive administradoras de cartão de 
crédito e bancos de microcrédito,tratar-se-áem outra ocasião.) 
 
É importante entender, preliminarmente, o conceito e as espécies de juros a fim de que 
se entenda quando se está diante de usura e o que fazer.  
 
De forma simplificada e adequada ao propósito deste material, juro é a remuneração que 
incide sobre empréstimo de dinheiro, sendo geralmente expresso em percentual (taxa) 
sobre o valor emprestado (ou mutuado, como às vezes se encontra nos textos 
normativos).   
 
Existem dois grandes tipos de juros: remuneratórios e moratórios. Os primeiros, 
também chamados compensatórios, representam a remuneração pela utilização do 
capital de outra pessoa. Desse tipo de juros diz Sílvio Rodrigues: “é o fruto produzido 
pelo dinheiro, pois é como fruto civil que a doutrina o define. Ele a um tempo 
remunera o credor por ficar privado de seu capital e paga-lhe o risco em que incorre 
de os não receber de volta” (Direito civil: parte geral das obrigações. 30. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006, v. 2. p. 257).  
 
Já os juros moratórios são aqueles cobrados pelo atraso, pela inadimplência da 
prestação.  

                                                
5 “O empréstimo de dinheiro, entre particulares, não é vedado, desde que os juros cobrados estejam 
dentro do permissivo legal”(TJ-RS, AC 70062444153 RS, Relator Nelson José Gonzaga, data de julgamento: 
16/04/2015, Décima Oitava Câmara Cível, data de publicação: Diário da Justiça do dia 23/04/2015). 
6RE-AgR 477336/RS, rel. Min. Marco Aurélio, Julgamento:  03/08/2007; AI-AgR 574599/RS, rel. Min. 
Cezar Peluso, j. em 19/09/2006; AI-ED 459061/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j. em 14/03/2006; RE-
AgR 451634/RS, rel.   Min. Carlos Velloso, j. em  28/06/2005.   
7 AgRg no REsp 1491278 / MG, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma j. 18/06/2015; 
AgRg no AREsp 293866 / MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/06/2015. 
8 STJ: REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009. 
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Como se vê, os juros que incidem em contratos de empréstimo entre particulares são os 
remuneratórios ou compensatórios. Eles podem ser pactuados no limite do que 
estabelece a lei ou para além dele. No primeiro caso, são chamados juros legais. No 
segundo, convencionais.  
 
Por último, existe a prática chamada anatocismo, que é a capitalização de juros, também 
vedada legalmente.  
 
A distinção entre juros moratórios e remuneratórios é importante para fins da Lei de 
Usura (Decreto 22.626/1933), que, logo no seu art. 1º, estabelece ser “vedado, e será 
punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao 
dobro da taxa legal”.  
 
Considerando o tempo em que foi editado esse Decreto, qual a taxa legal hoje? O Código 
Civil é quem o diz, a partir da combinação do artigo 406 com o artigo 591. Diz aquele: 
“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”.  
 
 Já o art. 591, do mesmo Código, dispõe: “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”.  
 
Como se vê, o art. 460, do Código Civil, trata dos juros moratórios. O art. 591, dos 
remuneratórios. Mas a taxa legal destes é a mesma da daqueles, como remete este 
último artigo.  
 
Mas, qual é essa taxa? Há divergências.  
 
Para teóricos do Direito, chamados doutrinadores, é 1% ao mês, com base no art. 161, § 
1º, doCódigo Tributário Nacional (doravante, CTN). O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), no seu Enunciado 209, rejeita a taxa do 
Selic(Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), comumente chamada “taxa Selic”. 
 
Para o Superior Tribunal de Justiça, entretanto, é a taxaSelic a aplicável, sendo ela um 
misto de juros e correção monetária, que equivale à taxa de juros média que o Governo 
Federal paga por seus débitos e é estabelecida pelo Comitê de Política Monetária 
(Copom). Para o STJ, que afirmou e reafirmou o tema, ela se funda nosarts. 13 da Lei 

                                                
9“A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou 
seja, um por cento ao mês. A utilização da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais não é 
juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso 
será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a 
regra do art. 591 do novo Código Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser 
incompatível com o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a doze por 
cento ao ano”.  
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n. 9.065/1995, 84 da Lei n.8.981/1995, 39, § 4º, da Lei n. 9.250/1995, 61, § 3º, da Lei 
n. 9.430/1996 e 30 da Lei n.10.522/200210.  
 
Para que se tenha ideia, segundo a Receita Federal, “a taxa de juros equivalente à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, 
relativa ao mês de julho de 2015, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação 
ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de agosto de 2015 é de 1,18%” 
(disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/taxa-de-juros-selic#taxaselic).  
 
Eis então, até aqui, pelo menos, como fica a aplicação do art. 1º do Decreto 22.626/33. Se 
um particular empresta dinheiro a outro, a taxa legal, ao mês, é de 1% (art. 161, § 1º, do 
CTN) ou Selic (1,18%, por exemplo para agosto/2015). Se não for pactuado nenhum 
outro percentual, este é o que pode legalmente ser cobrado. No caso de consenso, essa 
taxa poderá ser dobrada, ou seja, 2% ao mês, pelo CTN, ou 2,36% ao mês, pela SELIC 
(agosto/2015). Essa dobra da taxa legal é o máximo permitido.  
 
Convém dizer que há Tribunais que entendem, hoje, que os arts. 591 e 406, do Código 
Civil, revogaram o art. 1º do Decreto 22.626/33. Para essas Cortes de Justiça, não é 
possível pactuar taxa legal dobrada nos contratos de empréstimo particular de dinheiro. 
Assim, quem emprestar, ainda que haja concordância, não poderá fazê-lo além de 1% 
(art. 161, § 1º, do CTN) ou Selic (1,18, por exemplo para agosto/2015) ao mês.  
 
Eis alguns desses julgados: “Confissão de dívida. Nulidade resultante da cobrança de juros 
usurários. Não ocorrência. Invalidade do acessório não alcança o principal. Redução da 
taxa de juros de 2% ao mês. Cabimento. Limite de 1% previsto pela Lei da Usurae 
art. 591 do CC. Recurso parcialmente provido” (TJSP, APL: 00094964620128260224 SP 
0009496-46.2012.8.26.0224, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 
18/03/2014, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2014).  
 
No mesmo sentido: “Embargos à execução. Cerceamento de defesa não configurado. Prova 
pericial despicienda. Solução jurídica que depende unicamente da exegese do negócio 
jurídico. Preliminar rejeitada. Mútuo entre particulares. Juros remuneratórios. Fixação 
contratual à taxa de 10% ao mês. Agiotagem. Caracterização. Ilegalidade. Matéria de 
ordem pública. Limitação à taxa de 1% ao mês (arts. 591 e 406 do Código Civil). Recurso 
parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 9283312532008826 SP 9283312-
53.2008.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, data de julgamento: 26/04/2012, 11ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2012).  
 
Trata-se de entendimentos de Tribunais Estaduais, sem que o Superior Tribunal de 
Justiça tenha uma posição definida sobre o tema, até o momento; ou seja, se é possível 
dobrar a taxa legal, com base na Lei de Usura, ou não, segundo os arts. 591 e 406, do 
Código Civil, que teriam revogado o art. 1º do Decreto 22.626/33. 

                                                
10EREsp 727.842-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgados em 8/9/2008; REsp 1.003.955/RS, Rel. 
Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 27/11/2009, EDcl no REsp 1.025.298-RS, Rel. para 
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 28/11/2012. 
 



 5

 
Como quer que seja, particular que empresta dinheiro está limitado a, no máximo, pouco 
mais de 2% ao mês.  
 
 
O QUE FAZER E COMO FAZER EM CASO DE COBRANÇA SUPERIOR À PERMISSÃO 
LEGAL.  
 
As providências adotáveis em caso de usura são de ordem cível e criminal.  
 
Comece-se pela cível. O que fazer judicialmente: pede-se o reconhecimento de prática 
usurária, a devolução do valor excedente mensal, com incidência de correção monetária 
pelo IGP-M. Se, por acaso, o valor a ser devolvido for inferior ao valor emprestado 
(mutuado), deve-se pedir que esse valor indevidamente cobrado seja imputado no valor 
devido legalmente a quem emprestou. 
 
Deve ser lembrado ainda, em favor da vítima de agiotagem, que, além do excesso dos 
juros, a devolução deve incluir o pagamento em dobro do que foi cobrado, em razão do 
que dispõem o art. 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor (Lei 
8.078/90)11, e o art. 1º, II, da Medida Provisória 2.172-32, que continua em vigor em 
razão da Emenda Constitucional 32.  
 
Um exemplo ajuda a esclarecer em linhas gerais: A empresta a B R$ 20.000,00 com taxa 
de juros superior à legal, tendo sido judicialmente encontrado um valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) como tendo sido pago indevidamente por B além da taxa legal. B, além 
desse valor de R$ 5.000,00, terá direito ainda a R$ 10.000,00, como base no Código do 
Consumidor, fora correção pela SELIC. Com isso, o valor de sua dívida ficará, na verdade, 
reduzido, grosso modo, a R$ 5.000,0012.  
 
Pode ocorrer que, somando-se o valor final indevido pago a título de juros mais a dobra 
do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, seja superior ao valor emprestado 
(mutuado). Neste caso, deve-se pedir a repetição de indébito.  
 
Explicando essa expressão técnico-jurídica: repetição vem do latim “repetire”, ou seja, 
pedir novamente, já que você está utilizando a via judicial para fazê-lo depois de, 
teoricamente, ter pedido ao próprio mutuante (quem emprestou). Indébito é o mesmo 
que indevido. Então, com essa ação, você pede que lhe seja devolvido o que foi cobrado 
indevidamente.  
 

                                                

11 Deve-se sempre lembrar que a relação entre um agiota e o prestatário é também de consumo, por 
definição legal, em razão da vulnerabilidade deste (STJ, REsp 938979 / DF, rel. Ministro Luís Felipe 
Salomão, Quarta Turma, j. 19/06/2012). Sendo assim, todos os meios postos à disposição pelo Código do 
Consumidor podem ser judicialmente manejados pelo mutuário numa demanda.  
12 Esse pagamento em dobro tem sido devido em qualquer tipo de cobrança indevida, até mesmo aquela 
realizada por concessionárias de serviço de esgoto quando onera o usuário com serviço que nem existe 
em certos bairros: STJ, AgRg no REsp 1039294 / RJ. 
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Como, algumas vezes, não se sabe de antemão se o valor pago indevidamente em juros é 
inferior ou superior ao valor emprestado, deve-se cumular dois tipos de ação judicial, 
pedindo-se imputação, em caso de valor inferior, e repetição de indébito, em caso de 
valor superior. Cumula-se, então, uma ação declaratória com ação de repetição de 
indébito, como será visto no modelo oferecido.  
 
 
A PROVA DA AGIOTAGEM NO PROCESSO JUDICIAL 

 
Há algumas dificuldades que se apresentam na mente de quem está sendo extorquido 
pela prática usurária.  
 
A primeira é o temor de expor seu nome como dependente desse tipo de socorro 
financeiro extraoficial.  
 
A segunda é achar que uma exposição judicial do problema irá comprometer sua 
imagem de pessoa que honra seus compromissos negociais.  
 
A terceira gira em torno da falta de confiança na via judicial, quase sempre motivada 
pela convicção de que não tem como comprovar a agiotagem de que está sendo vítima.  
 
O Superior Tribunal de Justiça, sensível a esse problema de ordem socioeconômica, já 
teve oportunidade de deixar registrada, em um de seus julgados, sua percepção de que 
“um elevado número de cidadãos encontra-se à margem do acesso ao crédito oferecido 
pelas instituições financeiras, o que os torna vulneráveis e sujeitos ao talante daqueles que 
comumente são chamados de agiotas” (REsp 722600 / SC, rel. Ministra Nancy Andrighi).  
 
Nesse mesmo julgamento, ao analisar o conteúdo da Medida Provisória 2.172-32, 
concluiu que,“a despeito da ausência de mecanismos oficiais de combate à agiotagem, a 
Justiça encontrou um caminho para tutelar as vítimas de tal prática”. 
 
A Medida Provisória 2.172-32, que, como já dito, continua em vigor, confere uma 
proteção importante a quem litiga judicialmente contra a exploração usurária. Em seu 
art. 3º, ela estabelece que “nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações 
com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do 
negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre 
que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da 
alegação”.  
 
O significado dessa disposição normativa é que ao prestatário vitimado pela agiotagem 
não se obriga que prove que a relação com o credor ou prestamista é usurária. A este é 
que compete provar que a relação não é fundada em juros abusivos. Claro que não será 
toda alegação que terá o poder de inverter o ônus da prova13. Ela deve ter 

                                                

13 Daí ter sido dito na decisão proferida no AREsp 130221, rel. Min. Sidnei Beneti, 06/12/2012: “É sabida a 
dificuldade inerente à prova da usura, por isso a legislação em vigor inverteu o ônus da prova. Mas devem 
existir indícios mínimos suficientes. Se assim não fosse, ter-se-ia encontrado a fórmula do inadimplemento, 
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verossimilhança, ou seja, uma aparência de verdade, que, muitas vezes, vem na 
desproporção dos pagamentos de juros, no conhecimento dessa prática por parte do 
credor, em eventuais recibos ou comprovantes bancários,em declarações particulares de 
testemunhas que poderão confirmar em juízo etc. Todos esses indicativos, além de 
outros, servem para demonstrar essa verossimilhança estabelecida pela Medida 
Provisória 2.172-32.  
 
Daí ter o Superior Tribunal de Justiça assentado: “Esta Corte Superior registra 
precedentes no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos 
termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, 
imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade 
jurídica da cobrança” (AgRg nos EDcl no AREsp 123650 / PR, rel. Ministro Ricardo Villas 
Bôas Cueva, j. 26/02/2013).  
 
Muitas vezes, o valor questionado como juros abusivos não conta com nenhum indício 
de prova documental. A prova testemunhal, ainda que só ela, supre, então, essa 
deficiência nas provas.  
 
Pode ser que esse valor, nessas circunstâncias, supere o montante de dez salários 
mínimos. Neste caso, o art. 401, do Código de Processo Civil, oferece uma dificuldade ao 
dizer que “a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não 
exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram 
celebrados”.  
 
Ou seja, somente com testemunhas, em tese, não se prova relação negocial que exceda 
dez salários mínimos.  
 
Todavia, quando se ingressa em juízo contra a agiotagem, quer-se provar, antes de tudo, 
a existência desta. Isso, por si só, já retira o pedido judicial da vedação do art. 401, do 
CPC. Nesse sentido é que já decidiu o STJ: “A prova testemunhal pode ser produzida 
quando destinada a provar uma peculiaridade do contrato, e não a existência deste, v.g., a 
agiotagem”(REsp 190434 / SP, rel. Ministro Ari Pargendler). 

 
No REsp 722600 / SC,também da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o STJ, de forma 
ainda mais clara, decidiu: "O CPC veda a utilização da prova exclusivamente testemunhal 
com o objetivo de demonstrar a existência de contrato cujo valor seja superior a dez 
salários mínimos. No entanto, tal espécie de prova é admitida quando se pretende 
evidenciar peculiaridade ou circunstância do contrato, ainda que seu valor exceda esse 
montante. Precedentes (REsp 470.534/SP).  Deve, portanto, a interpretação do art.400 e ss. 
do CPC propiciar às vítimas da agiotagem a ampla dilação probatória para demonstrar a 
verossimilhança do ilícito, que permitirá a abertura da via da inversão do ônus da prova 
contemplada pela MP n.º 2.172-32”.  

 

                                                                                                                                                   
bastando a alegação da usura. E, não evidenciada a verossimilhança necessária, como alhures consignado, 
não cabe cogitar-se de usura, ou nulidade do negócio jurídico”.  
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Quando se litiga contra a extorsão usurária, podem-se esperar argumentos baseados em 
construções jurídicas que negam a conduta e tentam cunhar uma outra realidade 
negocial. Um argumento frequente é o do princípio da abstração do título de crédito 
(nota promissória, cheque etc).  
 
Por esse princípio, que realmente existe, um título de crédito como cheque ou nota 
promissória se desvincula do negócio que lhe deu origem.  
 
Todavia, esse princípio não tem caráter absoluto, sendo afirmações como essas em 
defesas de agiotas passíveis de contraste judicial, como novamente deixou decidido o 
STJ: “Não deve o Poder Judiciário, ainda que em instância excepcional, prescindir da 
obrigatoriedade de investigação acerca dessas afirmações, sob pena de não só corroborar 
práticas aparentemente vedadas pelo ordenamento jurídico, mas de colocar o aparato 
estatal a serviço de possíveis ilegalidades. Evidenciada a necessidade de melhor exame das 
relações negociais entre as partes, não se erige em obstáculo a tal análise a existência de 
um título de crédito formalmente hígido” (REsp 828064 / SC, rel. Min. Nancy Andrighi).  
 

No julgamento do REsp 1077643 / RS, j. 22/06/2010, o STJ reafirmou esse 
entendimento num caso em que o devedor conseguiu anular um processo de execução 
baseado em contrato de venda de arroz, indexado pelo dólar e garantido por nota 
promissória, que havia sido cedida a terceiro.  

 

Na análise da demanda, o STJ confirmou o entendimento das instâncias inferiores de que 
“a cessão de crédito ocorreu por valor ínfimo, cerca de 10% do débito corrigido de acordo 
com o contratado. Conclui-se que nem as pessoas que figuraram como credores 
acreditavam na existência de tão vultosa soma a receber”. Em seguida, anulou todos os 
títulos (e não apenas a cláusula relativa a juros) e remeteu o credor às vias ordinárias 
para receber o que realmente era devido, já que, pelos autos, não era possível saber 
quanto de fato fora emprestado licitamente.  

 
Ligado a essa possibilidade de investigação judicial está o poder de anular como 
usurárias relações que se escondem, por exemplo, por trás de uma compra e venda de 
um imóvel. Não é incomum que agiotas profissionais exijam uma garantia imobiliária 
como se fosse uma compra e venda (ou uma promessa de compra e venda) para 
encobrir sua prática criminosa.  
 
Em alguns casos, sob coação e ameaça de violência, alguns agiotas conseguem arrancar 
de suas vítimas a entrega de um imóvel sob a capa de compra e venda regular.  
 
Esse tipo de operação pode ser anulado judicialmente. Daí ter sido previsto 
expressamente na Medida Provisória 2.172-32: “Art. 2o  São igualmente nulas de pleno 
direito as disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, 
são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com 
estipulações usurárias”. 
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A anulação do negócio é a consequência imediata do pedido na ação judicial. Isso não 
retira a possibilidade de o credor cobrar na justiça o que emprestou, se acaso, após 
descontados juros e a dobra analisada, restar alguma coisa do valor emprestado 
originariamente.  
 
 
PRESCRIÇÃO  
 
A prescrição,para fins de anular uma prática usurária, tem, como ocorre em vários temas 
jurídicos, duas correntes. Há quem alegue que o prazo para anulação é decadencial, com 
base no art. 178, II, do Código Civil, que estabelece: “Art. 178. É de quatro anos o prazo de 
decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: II - no de erro, dolo, 
fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio 
jurídico”.  
 
Sendo assim, desde o dia em que se constitui a dívida, ainda que através de título de 
crédito (cheque, nota promissória, duplicata etc.), começa a correr o prazo de quatro 
anos para que se pretenda a anulação. É o entendimento que a Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça acolheu no julgamento do AgRg no Ag 1268297 / RS, rel. 
Ministro Aldir Passarinho Junior, j. 16/11/2010. 
 

Já a Terceira Turma do mesmo Tribunal afastou a tese da prescrição de quatro anos, 
remetendo ao prazo maior regulado pelo Código Civil, que prevê dez anos (art. 205). 
Nesse julgado, o STJ entendeu que a nulidade é absoluta em razão do que dispõe o art. 
11 do Decreto-Lei 22.626/33 (REsp 1077643 / RS, rel. Ministro Massami Uyeda, 
Terceira Turma, j. 22/06/2010).  

 

FACTORING 

 

Alguns agiotas estão acomodando suas atividades ilícitas sob a fachada de empresa de 
factoring na tentativa de dar uma aparência de legalidade a suas operações ilícitas.  

 

Factoring, na verdade, é uma atividade comercial e consiste num mecanismo de fomento 
mercantil que permite a uma determinada empresa vender seus créditos, decorrentes 
de vendas a prazo, a uma empresa de Factoring. Com isso, a empresa dona dos ativos 
financeiros recebe seus créditos futuros e não se descapitaliza para aquisição de 
matérias primas. Exemplo: a empresa X tem vários cheques e promissórias de vendas a 
prazo. Procura uma empresa de Factoring e vende a esta seus créditos.  

 

Como se vê, isso não tem relação alguma com a prática de agiotagem. Mas alguns agiotas 
fundaram empresas formalmente perfeitas, inclusive com CNPJ, para disfarçar suas 
operações ilícitas.  

 

Duas linhas de argumentação podem ser exploradas pela vítima da agiotagem.  
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A primeira é descaracterizando a operação de fomento mercantil ao demonstrar que 
jamais comprou a prazo com aquele título de crédito que o agiota guarda em seu poder. 

 

A segunda é que mesmo que não se consiga essa descaracterização, as atividades de 
agiotagem da suposta Factoring também se sujeitam ao limite de 12% ano na taxa de 
juros, porque não é considerada instituição financeira, conforme já decidiu o Superior 
Tribunal de Justiça.  Por isso mesmo a competência para julgamento é da Justiça 
Estadual, e não da Federal, que está restrita a crimes contra o sistema financeiro com 
base na Lei 7.492/1986: 

 

 

As empresas popularmente conhecidas como factoring 
desempenham atividades de fomento mercantil, de cunho 
meramente comercial, em que se ajusta a compra de créditos 
vencíveis, mediante preço certo e ajustado, e com recursos 
próprios, não podendo ser caracterizadas como instituições 
financeiras. 

In casu, comprovando-se a abusividade dos juros cobrados nas 
operações de empréstimo, configura-se o crime de usura, previsto 
no art. 4°, da Lei n° 1.521/51, cuja competência para julgamento é 
da Justiça Estadual (CC 98.062/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira 
Seção, Julgado em 25/08/2010, DJe 06/09/2010) 

 

 

Em outra oportunidade, deixou fixado: “As empresas de ‘factoring’ não integram o 
Sistema Financeiro Nacional, estando a taxa de juros remuneratórios limitada a 12% 
(doze por cento) ao ano” (REsp 726975 / RJ, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 
20/11/2012).  

 

Uma cautela deve ser adotada pelo advogado ao compor a petição inicial da demanda 
contra a agiotagem: o pedido e a causa de pedir devem focar a revisão do contrato, não a 
validade do título de crédito (cheque, nota promissória etc), como já decidiu o Superior 
Tribunal de Justiça: “Muito embora as empresas de factoring sejam vedadas de exigir juros 
de mercado, bem como praticarem o anatocismo, no entanto, a ação não tem como objeto 
e causa de pedir a revisão de um contrato, mas a validade de títulos de crédito, de modo 
que a sua análise se restringe à sua liquidez, certeza e exigibilidade” (REsp 1.072.761, 
relator Ministro Marco Buzzi). 

 

 

CRIME DE USURA 
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Como dito, usura caracteriza crime, previsto na Lei 1.521/1951, chamada Lei de 
Economia Popular, através de seu art. 4º, que prevê certas peculiaridades que agravam a 
pena: 
 
 

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

a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre 
dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; cobrar 
ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada 
por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja 
privativo de instituição oficial de crédito;     
b)         b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da 
premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra 
parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente 
ou justo da prestação feita ou prometida. 

        Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de 
cinco mil a vinte mil cruzeiros. 

        § 1º. Nas mesmas penas incorrerão os procuradores, 
mandatários ou mediadores que intervierem na operação 
usuária, bem como os cessionários de crédito usurário que, 
cientes de sua natureza ilícita, o fizerem valer em sucessiva 
transmissão ou execução judicial. 

        § 2º. São circunstâncias agravantes do crime de usura: 

        I - ser cometido em época de grave crise econômica; 

        II - ocasionar grave dano individual; 

        III - dissimular-se a natureza usurária do contrato; 

        IV - quando cometido: 

        a) por militar, funcionário público, ministro de culto 
religioso; por pessoa cuja condição econômico-social seja 
manifestamente superior à da vítima; 

        b) em detrimento de operário ou de agricultor; de menor de 
18 (dezoito) anos ou de deficiente mental, interditado ou não. 

Merecem ser salientadas algumas dessas disposições: 
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1.O procurador do agiota é alcançado pelo crime de usura. O mesmo enquadramento, 
desde que esteja ciente da origem ilícita, é feito em relação ao cessionário, ou seja, a 
pessoa a quem é cedido o título (cheque, nota promissória etc.) construído por prática 
usurária, tornando-se credora do valor mutuado.  

2.Dissimulação: é o caso de agiota, na tentativa de furtar-se à caracterização da usura, 
que usa dissimuladamente um negócio para encobrir a prática criminosa, como no 
exemplo analisado, em que alguém finge ter comprado o imóvel de outrem quando, na 
verdade, mascarava outro negócio, ilícito.  

3.Servidor público: esta condição agrava também a pena. Tem sido considerada inclusive 
uma falta funcional. A Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, 
estabelece:“Art. 117.  Ao servidor é proibido: XIV - praticar usura sob qualquer de suas 
formas”. No mesmo compasso estabelece a Lei 6.677/1994, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Estaduais: “Art. 176 - Ao servidor é proibido: XV - praticar usura sob qualquer de 
suas formas”. A depender das circunstâncias do caso, o servidor pode ser enquadrado na 
Lei 8.429/1992, que prevê a possibilidade de perda da função pública por ato dessa 
natureza (arts. 11, I, e 12, III). 

A providência criminal pode ser requerida perante a autoridade policial (Delegacia da 
Polícia Civil)14 quanto diretamente ao Ministério Público (Promotoria de Justiça), 
conforme art. 5º, II, do Código de Processo Penal. Se, por acaso, o Juiz, no âmbito de uma 
ação cível que visa anular um contrato usurário, convencer-se da existência do crime, 
pode também, de ofício, remeter papéis ao Ministério Público, para que este inicie o 
processo criminal através de uma peça chamada Denúncia (art. 40, do Código de 
Processo Penal).  

É bom que fique claro que a competência para processar e julgar esse crime é da Justiça 
Estadual15, e não da Federal, como já se pensoucom base no artigo 7º, inciso IV da Lei 
7.492/86.  

O crime de usura é considerado instantâneo e formal, ou seja, consuma-se com a mera 
exigência de juros exorbitantes. Além disso, a prática reiterada de agiotagem contra a 

                                                

14 A primeira abordagem, de natureza policial, é muito importante, como se teve oportunidade de decidir: 
“Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é decisiva para a condenação, mormente quando as partes não 
se conheciam anteriormente, não havendo motivo para que terceira pessoa desconhecida fosse injustamente 
acusada. (...) No caso concreto, os policiais realizaram a diligência juntamente com a vítima que os 
acompanhou ao escritório de agiotagem, logrando prender os acusados em flagrante, inclusive sendo o fato 
por eles admitido na oportunidade, ficando isolada a versão negativa apresentada em juízo. Com efeito, as 
vitimas esclareceram que foram constrangidas pelos acusados mediante grave ameaça a efetuar o 
pagamento dos empréstimos obtidos com juros extorsivos, o que é suficiente para configurar os crimes de 
extorsão e usura” ((TJ-RJ - APL: 00265524520118190023 RJ 0026552-45.2011.8.19.0023, Relator: DES. 
Marcus Henrique Pinto Basilio, Data de Julgamento: 11/02/2014, Primeira Camara Criminal, Data de 
Publicação: 14/03/2014 13:08) 
15Súmula 498, do Supremo Tribunal Federal; STJ, CC: 36011 RS 2002/0075491-3; TRF-1ª Região, HC: 
16110 RO 2002.01.00.016110-4. 
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mesma vítima configura o que se chama de crime continuado, que pode levar a um 
aumento da pena somado à pena base (STJ - HC: 17943 SP 2001/0096528-4, Relator: 
Ministro Jorge Scartezzini, data de julgamento: 23/03/2004, T5 - Quinta Turma, data de 
publicação: DJ 24.05.2004 p. 295). 

 

CONCLUSÕES 

 

Pelo que se viu, a prática da agiotagem pode ser legalmente combatida com mais sucesso 
hoje do que antes.   

 

Ninguém está obrigado a ser extorquido e se calar diante de reações sociais. A repressão 
legal, que é antiga, deve-se à importância que a questão sempre teve na vida das pessoas.  

 

É bem verdade que o Poder Público, ao tempo que reprime a agiotagem particular, 
protege a agiotagem oficial dos bancos. Contra estas existem também elementos 
jurídicos, embora em menor quantidade, como será visto em outra oportunidade.  

 

A PROBUS sente-se honrada em poder contribuir para combater uma prática tão atroz e 
desumana contra o suor de quem trabalha.  

 

Todas as informações e dados aqui oferecidos podem ser livremente utilizados em 
petições que se queira formular contra a agiotagem. Há, inclusive, um modelo de petição 
judicial que pode ser baixada sem qualquer ônus e utilizada, igualmente, de forma livre.  

 

Convém lembrar que, apesar de você poder litigar nos Juizados Especiais do Consumidor 
sem estar representado por um advogado, a contratação desse profissional é sempre 
aconselhável em razão das dificuldades processuais que podem surgir, inclusive na fase 
de recurso.   

 

Caso não disponha de meios financeiros para arcar com essa contratação de um 
advogado, procure a Defensoria Pública de sua cidade para buscar a anulação da 
agiotagem quanto à parte cível. No que diz respeito ao aspecto criminal da agiotagem, 
dirija-se ao Ministério Público ou à Delegacia da Polícia Civil.  

 

Boa sorte.  

 

 

 


