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Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) de Direito da Comarca de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [ou Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) de Direito do 
Juizado Especial do Consumidor] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULANO DE TAL, brasileiro, casado, pequeno empresário, CPF, residente da Rua xxxxx, 
número xxx, nesta Cidade de xxxxx, com base no Decreto 22.626, de 07 de abril de 1933,  
nas Leis 1.521/1951 e 8.078/1990 e na Medida Provisória 2.172-32, por seu advogado 
abaixo assinado, constituído na forma de instrumento procuratório anexo,  vem propor 
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE AGIOTAGEM CUMULADA COM AÇÃO DE 
REPETIÇÃO DE INDÉBITOe com pedido de TUTELA ANTECIPADAem relação a 
BELTRANO DE TAL, brasileiro, casado, agiota profissional, com endereço na Rua xxxxx, 
número xxx, bairro xxxxx, Cidade de xxxxxx, pelos seguintes fundamentos de fato e de 
direito: 
 
 

1. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE [inserir caso opte por ação 
ordinária. No Juizado, é desnecessário esse requerimento] 

 
Requer o Autor o benefício da assistência judiciária gratuita, haja 

vista que tem enfrentado graves problemas de caixa devidos à avidez criminosa de gente 
como o Réu. É pertinente lembrar que o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado 
que “a garantia do art. 5o, LXXIV __ assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos __ não revogou a de assistência judiciária gratuita 
da Lei 1.060/50 aos necessitados, certo que, para a obtenção desta, basta a declaração, 
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feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem 
prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, 
ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de 
todos à Justiça (CF, art.5o, XXXV)” (STF, RE 205.029-RS, RTJ 163/425). 

 
2. RESUMO DOS FATOS 
 
O autor é pequeno empresário do ramo de venda de confecções a 

varejo. Nessa atividade, tem compromissos recorrentes que precisam ser honrados com 
seus fornecedores. Como a atividade depende de uma variável, qual seja, a compra pelo 
consumidor, frequentemente há dificuldades de caixa.  

 
Foi numa dessas dificuldades de caixa que o Demandante se valeu 

da oferta de empréstimo de dinheiro a juros feita pelo Réu, que teceu todo um ardiloso 
discurso tentando fazer crer que sua oferta era proveitosa, mesmo em se tratando de 
juros extorsivos. 

 
 Valendo-se, então, dessa premência e necessidade do Autor, 

emprestou-lhe a quantia de [ESPECIFICAR O VALOR] e sobre ela praticou taxas 
usurárias de 10% ao mês ao longo de [ESPECIFICAR O TEMPO DE PAGAMENTO DOS 
JUROS]. 

 
3. CONFIGURAÇÃO DA AGIOTAGEM NO PRESENTE CASO  
 
Como se sabe, o Decreto 22.626/1933, em 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”.  

 
A taxa legal, a seu turno, é tratada pelo Código Civil no art. 591 ao 

estabelecer o seguinte: “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”.  

 
A taxa, então, nesse caso, é aquela definida pelo art. 161, § 1º, 

doCódigo Tributário Nacional, ou seja, 1% ao mês, conforme também já firmou oCentro 
de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), no seu Enunciado 201, 
afastando a “taxa Selic”. 

 
Vale notar que os citados artigos 406 e 591, do Código Civil, 

terminaram por revogar a permissão de dobrar a taxa legal, como era antes permitido 
pelo o Decreto 22.626/1933, conforme já decidiram os Tribunais: 

 

                                                
1“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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 “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 Usura e 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).  
 
“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).  
 
 
Portanto, toda a taxa excedente a 1% foi paga indevidamente pela 

exigência usurária do Réu. Assim sendo, o que ultrapassa o 1% legal, deve ser imputado 
no pagamento do principal e, caso ainda o valor pago a título de juros sobeje o principal 
mutuado, que seja condenado o Demandado à devolução.  

 
 
4. A PROVA DA AGIOTAGEM NO PROCESSO JUDICIAL 
 
Não há dificuldade em demonstrar a prática usurária por parte do 

Réu, conforme se vê dos pagamentos efetuados pelo Autor (docs. anexox), já que aquele 
não exerce atividade produtiva de fornecimento de nenhum tipo de mercadoria, 
limitando-se a viver dessa atividade ilícita, conforme se pode comprovar através de 
requisição de informações à Receita Federal.  

 
Ainda quanto à matéria probatória, requer o Demandante a 

aplicação da inversão da prova, pelo que dispõe o art. 3º da Medida Provisória 2.172-32: 
“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”.  

 
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 
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regularidade jurídica da cobrança” (AgRg nos EDcl no AREsp 123650 / PR, rel. Ministro 
Ricardo Villas BôasCueva, j. 26/02/2013).  

 
Como dito por essa mesma Corte Superior, a propósito desse 

dispositivo da Medida Provisória 2.172-32,  em outra ocasião, “a despeito da ausência de 
mecanismos oficiais de combate à agiotagem, a Justiça encontrou um caminho para 
tutelar as vítimas de tal prática” (REsp 722600 / SC, rel. Ministra Nancy Andrighi).  

 

Por outro lado, o nosso sistema abriga a teoria da distribuição 
dinâmica da carga probatória, pela qual se atribui o ônus da prova a quem esteja em 
melhores condições de suportá-lo, alforriando a parte processual debilitada.  É o caso 
dos autos, pois o Autor não detém a possibilidade de acesso à movimentação financeira 
do Réu de forma a mostrar que este se locupletou com os pagamentos extorsivamente 
excessivos. Trata-se, pois, da situação que permite a distribuição dinâmica do ônus da 
prova, conforme previsão do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.  

 
Caso persista qualquer dúvida, que sejam quebrados sigilos fiscal 

e bancário do Réu a fim de ficar claro que os pagamentos de juros feitos pelo Autor são 
superiores aos tolerados em lei e a fim também de deixar em evidência a prática de 
atividade ilícita.  

 
Convém notar que a implicação criminal da prática de agiotagem 

autoriza a medida de dessigilação, como já assentou o Superior Tribunal de Justiça em 
questão assemelhada:  

 
“É  possível  ao  juízo  cível  determinar  a quebra dos sigilos fiscal  e  

telemático em ação cautelar ajuizada pela Fazenda Públicacom  a finalidade de obter 
dados sobre ilícitos tributários os quaislhe permitam a correta constituição de crédito 
tributário e a devidaaplicação  das penalidades cabíveis ao responsáveis. Isso porque 
nãohá impedimento de ordem constitucional de que os mencionados sigilos venham  a  ser  
afastados  por  determinação judicial tomada fora doâmbito  criminal,  sendo  que a 
reserva de jurisdição do juízo penalestampado no artigo 5º, inciso XII, da CF, diz respeito 
ao pedido dequebra  de  sigilo  das  comunicações  telegráficas,  de dados e 
dascomunicações  telefônicas, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC 20954 / ES, DJe 
17/02/2014). 

 
 
5. OCORRÊNCIA DA AGIOTAGEM: REFUTAÇÃO POR 

PROLEPSE 
 
Eventual alegação de que o título de crédito como cheque ou nota 

promissória se desvincula do negócio que deu origem a ele, em nome do princípio da 
abstração do título de crédito (nota promissória, cheque etc), não tem pertinência 
alguma. 

 
A esse respeito, já deixou claro o Superior Tribunal de Justiça: 

“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 
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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 processo de 
execução baseado em contrato de venda de arroz, indexado pelo dólar e garantido por 
nota promissória, que havia sido cedido 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).  

 
No caso do Autor, é importanteaindasalientar que 

oRéuexigiuumagarantiaimobiliária para podermutuar o dinheiro de que 
aqueletantoprecisava. Emrazão disso, o Demandantedeu-lhe um terrenourbano, com 
metragem de 10x30, localizado no bairroxxxxxx, nestaCidade, sendo que 
oDemandadosimulou que oestavacomprando, comprometendo-se adevolverquandoo 
valor emprestado fosse integralmentepago.  

 
O documento de vendaanexo, assim, 

escondeumadissimulaçãonegocial. Portanto, o contratocelebrado é nulo, devendo o 
bemretornaraodomínio do Autor, conformeestabelece o art.  2o da 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”. 

 
 
6. PEDIDOS  
 
 
6.1. Tutela antecipada: A par dos elementos demonstrados,  

que evidenciam a segura probabilidade do direito,  há risco de dano de difícil 
reparação, tendo em vista que o réu pode ceder o crédito aterceiro a fim de 
esvaziar a lide.  

 
Pede, assim, o Autor antecipação de tutela para proibir o Réu 

de negociar o título e que, ainda que já o tenha feito, promova sua inserção nos 
autos até julgamento final da demanda.  

 
6.2. Pedidos finais: Pede a procedência do pedido para, 

declarando a prática de usura subjacente ao contrato celebrado, determinar a 
fixação dos juros devidos pelo Autor em 1% (um por cento), sendo o que exceder a 
isso imputado no pagamento do principal, condenando-se o Réu à devolução do 
valor pago indevidamente a título de juros que sobejar o valor mutuado, com 
incidência de juros e correção monetária.  
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6.3. Pede a decretação de nulidade do contrato e do registro 

no Cartório de Imóveis envolvendo o bem imobiliário, restituindo-o ao Autor.  
 
Requer a citação do Réu para contestar no prazo de lei, com a 

advertência de que, não o fazendo, serão os fatos alegados presumidos como 
verdadeiros, dada a sua natureza estritamente patrimonial.   

 
Por último requer que seja oficiado o Ministério Público para que 

adote providências quanto ao delito de usura praticado.  
 
Pede deferimento.  
 
Brumado, xxxxx de xxxxxx de 20xxx 
 
 
 
SICRANO DE TAL 
OAB-BA 
 
 
Dá-se à causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).  
 

 
 
 


