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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar os limites impostos pelo Decreto 

n.º 22.626, de 7 de abril de 1933 (conhecido como a Lei de Usura), em relação aos 

fundos de investimento em direitos creditórios. Para isso, em um primeiro momento 

iremos entender o que são esses fundos de investimento, analisando as suas 

principais características e o seu funcionamento. No final do presente trabalho, essa 

análise nos ajudará a avaliar melhor os possíveis impactos dos limites mencionados. 

Em seguida, faremos uma análise da Lei de Usura. O objetivo central dessa 

análise será averiguar a possibilidade da aplicação de tal norma – criada muito antes 

do nosso regime jurídico vigente, trazido pela Constituição Federal de 1988 – às 

relações contratuais atuais, tendo em vista as diversas discussões a respeito de sua 

possível revogação. 

Por fim, com base no que será explorado nos primeiros capítulos deste 

trabalho, iremos avaliar se os fundos de investimento em direitos creditórios estão 

sujeitos à aplicação da Lei de Usura. Ainda, independentemente da resposta obtida, 

será avaliado se sob uma ótica econômica/financeira essa norma deveria de fato ser 

aplicada a esses fundos de investimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fundos de investimento. Fundos de investimento em direitos 

creditórios. Juros. Lei de Usura. Revogação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this paper is to analyze the limits imposed by the Decree 

No. 22.626, dated April 7, 1933 (known as the Usury Law), on credit rights investment 

funds. For this purpose, at first we will understand what are these investment funds, 

analyzing its main features and its functioning. At the end of this paper, this analysis 

will help to better evaluate the possible impacts of the above mentioned limits. 

Subsequently, we will analyze the Usury Law. The central goal of this 

analysis will be to investigate the possibility of applying such law – created long before 

our legal system in effect, brought by the Federal Constitution of 1988 – to the current 

contractual relations, bearing in mind the various discussions regarding its possible 

revocation. 

Lastly, based on what will be explored in the first chapters of this paper, we 

will evaluate if the credit rights investment funds are subject to the Usury Law. In 

addition, regardless of the answer obtained, it will be assessed whether from an 

economic/financial perspective this law should in fact be applied to such investment 

funds. 

 

 

KEY-WORDS: Investment funds. Credit rights investment funds. Interest. Usury Law. 

Revocation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com o Consolidado Histórico de Fundos de Investimento1 

divulgado em setembro de 2019 pela Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), a indústria dos fundos de 

investimento em direitos creditórios ("FIDC") no Brasil movimenta mais de 187 bilhões 

de reais. Tal fato, por si só, já é suficiente para ressaltar a importância de entendermos 

melhor as diversas temáticas envolvendo esse produto tão relevante para a nossa 

economia. 

Os FIDCs trazem benefícios tanto para os investidores, que buscam 

melhores retornos para seus investimentos, quanto para as empresas que alienam 

seus créditos para esses fundos por diversas razões: 

 

A estruturação de um FIDC, que começa com a venda/cessão de 
direitos creditórios para o fundo – a uma dada taxa de desconto –, 
permite às empresas o acesso a uma fonte adicional e regular para a 
captação de recursos, inclusive àquelas que nunca utilizaram 
instrumentos tradicionais do mercado de capitais como, por exemplo, 
debêntures. Vale ressaltar que a Instrução CVM nº 476, de 2009, que 
trata das ofertas de valores mobiliários com esforços restritos, ampliou 
o acesso ao mercado de capitais facilitando a emissão por empresas 
de menor porte. 

Os créditos cedidos para o fundo podem ser representados por 
diferentes tipos de lastro compostos por direitos e obrigações 
originários de diversos segmentos econômicos. Os FIDCs podem ser 
constituídos por recebíveis performados ou não, pulverizados ou 
concentrados, ou cedidos com ou sem coobrigação. Além da 
possibilidade de se tornar uma fonte regular de financiamento, o fundo 
ainda pode ser utilizado com o objetivo de equacionar o fluxo de caixa 
de empresas de um mesmo grupo, bem como para melhorar os 
índices financeiros de uma instituição/empresa, utilizando-se a 
antecipação dos recursos para o abatimento de dívidas. 

Em termos de classificação de risco, por conta da segregação dos 
créditos do balanço do originador, da possibilidade de cessão 
pulverizada de recebíveis de diversos sacados/devedores e, 

                                                             
1 Disponível para download em: http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos-de-
investimento/fi-consolidado-historico.htm. Acessado em 17 de novembro de 2019. 
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principalmente, da estrutura que lhe dá suporte – que frequentemente 
inclui garantias ao investidor, por meio de subordinação de cotas, 
seguros e salvaguardas que permitem a mitigação de riscos 
específicos –, as cotas dos FIDCs podem obter uma avaliação de risco 
melhor que a da própria empresa captadora. Isso porque, dependendo 
da estrutura do fundo, a seleção dos direitos creditórios a serem 
adquiridos pode delimitar um espectro de empresas sacadas com 
baixíssimo risco, o que é fundamental para a boa avaliação do fundo, 
de forma relativamente independente da avaliação da empresa 
originadora dos créditos. 

Do ponto de vista do investidor – que, por disposição regulatória, tem 
de ser necessariamente qualificado ou profissional (no caso do FIDC-
NP) – o interesse pelo fundo se justifica pelo fato de os FIDCs 
oferecerem rentabilidade superior à dos ativos disponíveis no mercado 
financeiro com nível de risco equivalente combinado com 
colateralização pelas cotas subordinadas ou outra modalidade de 
garantia, que mitigam o risco da carteira.2 

 

Nesse sentido, é indispensável para o bom funcionamento desses fundos 

de investimento que eles possam exercer suas atividades livremente, sem limitações 

políticas que não sejam necessárias para o mercado. Dentre essas atividades, tem-

se a cobrança de juros dos créditos de suas carteiras como uma das mais relevante. 

No entanto, no ordenamento jurídico brasileiro a cobrança de juros é limitada pelo 

Decreto n.º 22.626, de 7 de abril de 1933, conhecido popularmente como a lei de 

usura3 ("Decreto 22.626/33" ou "Lei de Usura"), o qual veda em seu artigo 1º a 

estipulação, em qualquer contrato, de juros superiores ao dobro da taxa legal4. 

Exceção a essa regra são as instituições integrantes do sistema financeiro 

nacional, as quais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

("STF") inicialmente no julgamento do RE 78.953, julgado em 19 de fevereiro de 1974, 

não estão submetidas à Lei de Usura. Na ocasião, o STF entendeu que com a edição 

da Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964 – a qual atribuiu competência ao 

                                                             
2 Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. / Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais; redatores: Antônio Filgueira, Dalton Boechat. _ Rio de Janeiro: ANBIMA, 
2015. p. 10-11 
3 A palavra usura advém do latim usura, de utor (servir-se de, fazer uso). "Em sentido etimológico, usura 
significa, propriamente, o valor do uso. É, pois, o interesse que se paga, ou é devido pelo uso de alguma 
coisa. É o interesse excessivo, isto é, a estipulação exagerada de um juro, que ultrapasse ao máximo 
da taxa legal, ou a estipulação de lucro excessivo, ou excedente do lucro normal e razoável." (SILVA, 
DE PLÁCIDO. Vocabulário Jurídico. 17ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2000. p. 846.) 
4 BRASIL. Decreto n.º 22.626, de 7 de abril de 1933. 
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Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas de juros – a Lei de Usura foi 

revogada tacitamente em relação a tais instituições5. 

O problema surge quando os créditos originados por instituições 

financeiras, ou seja, que não estão sujeitos aos limites das taxas de juros estipulados 

no Decreto 22.626/33, são cedidos para os FIDCs. Em decisão recentemente 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Cível n.º 

0006794-73.2011.8.26.0609, um fundo de investimento em direitos creditórios não 

padronizado foi proibido de cobrar os juros de um crédito de sua carteira, que havia 

sido originado por um banco, pois ultrapassavam tais limites. 

Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho é analisar os limites 

impostos pela Lei de Usura em relação aos FIDCs. Para isso, em um primeiro 

momento iremos entender o que são esses fundos de investimento, analisando as 

suas principais características e o seu funcionamento. Em seguida, faremos uma 

análise da Lei de Usura. O objetivo central dessa análise será averiguar a 

possibilidade da aplicação de tal norma – criada muito antes do nosso regime jurídico 

vigente, trazido pela Constituição Federal de 1988 – às relações contratuais atuais. 

Ainda, iremos observar, também, as instituições que foram excluídas da aplicação de 

tal norma. Por fim, ainda que seja entendido pela impossibilidade de aplicação da Lei 

de Usura nos dias de hoje, analisaremos como essa norma conversa com os FIDCs. 

Sendo assim, o objetivo central aqui proposto será, ao final, responder as 

seguintes perguntas: 

1 – A Lei de Usura pode ser utilizada como um limite para as atividades dos 

FIDCs? e 

2 – Ainda que as atividades dos FIDCs possam ser limitadas pela Lei de 

Usura, do ponto de vista econômico-financeiro, faz sentido aplicar essa norma aos 

FIDCs? 

Esperamos chegar à conclusão de que as normas estabelecidas no 

Decreto 22.626/33 não deveriam ser aplicadas aos FIDCs, entendendo de forma 

contrária ao que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.   

                                                             
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário (RE) n.º 78.953, relatoria Ministro 
Oswaldo Trigueiro, julgado em 19/02/1974, publicado em 11/04/1975. 
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2. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

 

 

Para entender o funcionamento dos fundos de investimento em direitos 

creditórios, cabe observar algumas questões preliminares sobre os fundos de 

investimento em geral. Os fundos de investimento se popularizaram no Brasil como 

um dos principais mecanismos de investimento, movimentando, já no ano de 2014, 

mais de dois trilhões de reais6. 

 

A possibilidade de aplicação em uma carteira de ativos diversificada, 
mediante a aquisição de cotas de fundos de investimentos constitui 
um dos fatores mais atrativos para os investidores. Com efeito, a 
diversificação dos investimentos em ativos de vários segmentos do 
mercado financeiro propicia que o rendimento satisfatório de 
determinados ativos compense a eventual baixa dos demais.7 

 

Dessa forma, torna-se evidente a importância de entender melhor as 

diversas temáticas envolvendo esse veículo de investimentos. 

Tendo sua administração, seu funcionamento e sua constituição regulados 

pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")8, os fundos de investimento são 

tratados, de maneira geral, pela Instrução da CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 

2014 ("ICVM 555"), quando não disciplinados por norma específica, conforme 

                                                             
6 O mercado de valores mobiliários brasileiro / Comissão de Valores Mobiliários. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Comissão de Valores Mobiliários, 2014. p. 92. 
7 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia [et. al]. Mercado de capitais: regime jurídico. 
3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 81. 
8 Nos termos do artigo 5º da Lei n.º 6.385 de 7 de dezembro de 1976 – lei criadora da CVM – a CVM é 
uma autarquia em regime especial e, conforme o "Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 
I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias 
expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações; 
II - administrar os registros instituídos por esta Lei; 
III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que 
trata o Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele 
participem, e aos valores nele negociados; 
IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, 
emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado; 
V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em 
balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. 
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estabelece o artigo 1º da referida norma: "Art. 1º A presente Instrução aplica-se a todo 

e qualquer fundo de investimento registrado junto à CVM, observadas as disposições 

das normas específicas aplicáveis a estes fundos."9 (grifo nosso). 

Organizados como condomínios, os fundos de investimento podem ser 

abertos ou fechados10. Conforme descrito por Mário Tavernard Martins de Carvalho: 

 

Enquanto nos fundos abertos os cotistas podem requerer o resgate de 
suas cotas a qualquer tempo, nos fundos fechados as cotas somente 
poderão ser resgatadas ao final do prazo de duração. Por outro lado, 
as cotas dos fundos fechados poderiam, diferentemente das cotas dos 
fundos abertos, ser objeto de cessão voluntária, por intermédio de 
termo de cessão e transferência, ou por intermédio de bolsa de valores 
ou entidade de balcão organizado em que as cotas do fundo sejam 
admitidas à negociação.11 

 

No caso dos fundos de investimento em direitos creditórios, sua 

constituição e funcionamento foram autorizados pela Resolução do Conselho 

Monetário Nacional ("CMN") n.º 2.907, de 29 de novembro 2001 ("Resolução CMN 

2907"): 

 

Art. 1º Autorizar a constituição e o funcionamento, nos termos da 
regulamentação a ser baixada pela Comissão de Valores Mobiliários 
no prazo máximo de quinze dias contados da data da entrada em vigor 
desta resolução: 

I - de fundos de investimento em direitos creditórios, destinados 
preponderantemente à aplicação em direitos creditórios e em títulos 
representativos desses direitos, originários de operações realizadas 
nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de 
hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem 
como nas demais modalidades de investimento admitidas na referida 
regulamentação; 

                                                             
9 BRASIL. Instrução da CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014. 
10 Essa estrutura é tratada nos artigos 3º e 4º da ICVM 555, a saber: 
"Art. 3º O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, 
destinado à aplicação em ativos financeiros. 
Art. 4º O fundo pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto, em que os cotistas podem 
solicitar o resgate de suas cotas conforme estabelecido em seu regulamento, ou fechado, em que as 
cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo." 
11 CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. p. 84. 
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II - de fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento em 
direitos creditórios, que devem ter por objetivo a aplicação de recursos 
em quotas de fundos de investimento em direitos creditórios.12 

 

Nesse sentido, a regulamentação de que trata a Resolução CMN 2907 é 

encontrada na Instrução da CVM n.º 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme 

alterada pelas Instruções da CVM de n.º 393/03, 435/06, 442/06, 446/06, 458/07, 

484/10, 489/10, 498/11, 510/11, 531/13, 554/14, 558/15 e 615/19 ("ICVM 356"). 

De acordo com o artigo 2º, incisos III e VII, da ICVM 356, o FIDC é uma 

comunhão de recursos que destina parcela acima de 50% do respectivo patrimônio 

líquido para a aplicação em direitos creditórios13. Em seguida, o artigo 3º traz as 

principais características dos FIDCs: 

 

Art. 3o Os fundos regulados por esta instrução terão as 
seguintes características: 

I – serão constituídos na forma de condomínio aberto ou 
fechado; 

II – somente poderão receber aplicações, bem como ter cotas 
negociadas no mercado secundário, quando o subscritor ou o 
adquirente das cotas for investidor qualificado; e 

III – cada classe ou série de cotas de sua emissão destinada à 
colocação pública deve ser classificada por agência classificadora de 
risco em funcionamento no País.14 

 

Em relação às cotas dos FIDCs observa-se o seguinte: 

 

As cotas do FIDC devem ser escriturais e podem ser 
distribuídas e negociadas em bolsas de valores e mercados de balcão. 
Tais cotas são divididas em duas classes distintas: classe sênior e 
classe subordinada. As cotas de classe sênior são aquelas que não 
se subordinam às demais para efeitos de amortizações e resgates. Em 
caso de fundos fechados, as cotas de classe sênior podem ser 
divididas em diferentes séries, com base em valores e prazos distintos 
para amortização, resgate e remuneração. As cotas de classe 
subordinada, a seu turno, são aquelas que se subordinam às demais 

                                                             
12 BRASIL. Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.907, de 29 de novembro 2001. 
13 BRASIL. Instrução da CVM n.º 356, de 17 de dezembro de 2001. 
14 BRASIL. Instrução da CVM n.º 356, de 17 de dezembro de 2001. 
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para fins de amortizações e resgates (artigo 11 da Instrução CVM no 
356/2001). 

Note-se que as cotas subordinadas, nos termos do 
regulamento do fundo, podem ser integralizadas, amortizadas e 
resgatadas em direitos creditórios. Já́ no que se refere às cotas 
seniores, admite-se o resgate em direitos creditórios somente nas 
hipóteses de liquidação antecipada do fundo (artigo 15 da Instrução 
CVM no 356/2001).15 

 

Ainda com relação às classes de cotas vejamos: 

 

As classes de cotas subordinadas, que podem não existir na 
composição do fundo, admitem dois ou mais tipos, Mezanino e Júnior, 
com diferenças entre elas para efeito de pagamento de amortização, 
resgate e distribuição de rendimentos da carteira do fundo. 
Normalmente, parte ou a totalidade das cotas subordinadas ficam em 
posse da empresa cedente dos créditos, sendo remuneradas somente 
após as cotas seniores. Nesse sentido, a participação do cedente 
como cotista subordinado confere ao FIDC um diferencial, uma vez 
que o cedente aceita dividir com o cotista sênior o risco da carteira do 
fundo.16 

 

Conforme os artigos 7º e 8º da ICVM 356, os fundos de investimento em 

direitos creditórios são constituídos por deliberação do seu administrador – a qual 

deve aprovar a criação e o regulamento do fundo – e, para funcionarem, devem ser 

submetidos a registro prévio na CVM. 

Ao tratar dos FIDCs, não podemos deixar de mencionar os FIDCs Não 

Padronizados ("FIDC-NP"): 

 

Em dezembro de 2006, em linha com o desenvolvimento do 
mercado, foram definidos como FIDC Não Padronizados (Instrução 
CVM nº 444/06) aqueles fundos voltados à aquisição de créditos com 
maior grau de complexidade e fatores de risco específicos. Esses 
fundos são autorizados a adquirir direitos creditórios considerados não 
performados, vencidos e não pagos, decorrentes de receitas públicas 
governamentais ou de ações judiciais que permitem a aplicação em 

                                                             
15 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia [et. al]. Mercado de capitais: regime jurídico. 
3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 104. 
16 Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. / Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais; redatores: Antônio Filgueira, Dalton Boechat. _ Rio de Janeiro: ANBIMA, 
2015. p. 16 
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quaisquer percentuais do patrimônio do fundo nas categorias de 
créditos listadas na referida norma, tendo suas cotas, em geral, valor 
nominal unitário de, no mínimo, R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
Reais). Na verdade, antes de 2006 já existiam FIDCs constituídos com 
direitos creditórios com essas características. A novidade foi a criação 
de uma regulação específica para esses fundos, que permitiu aos 
investidores ter maior clareza sobre a complexidade desses 
veículos.17 

 

Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Instrução da CVM n.º 444, de 8 de 

dezembro de 2006 ("ICVM 444"), a CVM definiu o que caracteriza determinado FIDC 

como não padronizado: 

 

§ 1º Para efeito do disposto nesta Instrução, considera-se Não-
Padronizado o FIDC cuja política de investimento permita a realização 
de aplicações, em quaisquer percentuais de seu patrimônio líquido, 
em direitos creditórios: 

I – que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de sua 
cessão para o fundo; 

II – decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas 
autarquias e fundações; 

III – que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto 
de litígio, ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em 
garantia; 

IV – cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja 
considerada um fator preponderante de risco; 

V – originados de empresas em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial; 

VI – de existência futura e montante desconhecido, desde que 
emergentes de relações já constituídas; e 

VII – de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do 
art. 2º da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001. 

§ 2º Será igualmente considerado Não-Padronizado: 

I – o FIDC cuja carteira de direitos creditórios tenha seu rendimento 
exposto a ativos que não os créditos cedidos ao fundo, tais como 
derivativos de crédito, quando não utilizados para proteção ou 
mitigação de risco; ou 

                                                             
17 Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. / Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais; redatores: Antônio Filgueira, Dalton Boechat. _ Rio de Janeiro: ANBIMA, 
2015. p. 14 



15 

II – o Fundo de Investimento em Cotas de FIDC que realize aplicações 
em cotas de FIDC-NP.18  

                                                             
18 BRASIL. Instrução da CVM n.º 444, de 8 de dezembro de 2006. 
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3. A LEI DE USURA 

 

 

O Decreto 22.626/33 entrou em vigor após um período político e econômico 

conturbado. Até então, a disciplina dos juros era tratada pelo código civil ora vigente 

o qual foi editado sob uma ótica mais liberal. A Lei n.º 3.071, de 1 de janeiro de 1916 

("Código Civil de 1916") dispunha em seus artigos 1.062 e 1.063 que os juros, quando 

não estipulados, eram limitados a 6% (seis por cento) ao ano: 

 

Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada 
(art. 1.262), será de seis por cento ao ano. 

Art. 1.063. Serão também de seis por cento ao ano os juros devidos 
por força de lei, ou quando as partes os convencionarem sem taxa 
estipulada.19 

 

Apesar disso, o referido artigo 1.262 dizia: 

 

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.20 

 

Desse modo, a Lei de Usura veio para de fato limitar os juros estipuláveis 

em contrato disciplinados pelo Código Civil de 1916. De acordo com o artigo 1º do 

Decreto 22.626/33, é "vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em 

quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 

1062)"21. Com isso, passou-se a entender que os juros contratuais não poderiam 

exceder o percentual de 12% ao ano, sob pena de incorrer no crime de usura 

(conforme o disposto no artigo 13 da Lei de Usura).  

                                                             
19 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (revogada). 
20 BRASIL. Lei n.º 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (revogada). 
21 BRASIL. Decreto n.º 22.626, de 7 de abril de 1933. 
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3.1 Aplicação às Instituições Financeiras 

 

Em 1964, no entanto, a aplicação da Lei de Usura passou a ser questionada 

quando entrou em vigor a Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964 ("Lei 4.595/64"). 

A Lei 4.595/64 instituiu o Sistema Financeiro Nacional e, entre outras disposições 

extremamente relevantes, criou o Conselho Monetário Nacional – ao qual atribuiu a 

"finalidade de formular a política da moeda e do crédito"22. 

Nesse sentido, a Lei 4.595/64 atribuiu ao CMN a competência para 

estabelecer limites às taxas de juros, como se observa abaixo: 

 

Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes 
estabelecidas pelo Presidente da República: 

IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos 
comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e 
serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco 
Central da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos 
financiamentos que se destinem a promover: [...]23 

 

Desse modo, uma corrente formada principalmente, mas não 

exclusivamente, pelas instituições financeiras – as quais constituíam as maiores 

interessadas na mudança – começou a sustentar que o artigo 1º da Lei de Usura 

estaria revogado. Isso porque a Lei 4.595/64, ao atribuir ao CMN a competência para 

limitar as taxas de juros, na forma do seu artigo 4º, inciso IX, teria revogado 

tacitamente o referido dispositivo da Lei de Usura. Nesse sentido, vale observar os 

ensinamentos de Fabiano Jantalia: 

 

A edição da Lei nº 4.595, de 1964, trouxe novos fundamentos 
para o debate acerca da possibilidade de limitação judicial das taxas 
de juros cobradas pelas instituições financeiras. Dessa vez, a 
controvérsia tomou por base o art. 4º, inciso IX, que atribui ao CMN a 
competência para "limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, 

                                                             
22 Dispõe o artigo 2º da Lei 4.595/64: "Art. 2º Fica extinto o Conselho da atual Superintendência da 
Moeda e do Crédito, e criado em substituição, o Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de 
formular a política da moeda e do crédito como previsto nesta lei, objetivando o progresso econômico 
e social do País." 
23 BRASIL. Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
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descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de 
operações e serviços bancários ou financeiros". 

Na visão das instituições financeiras, a atribuição de 
competência ao CMN para, no plano infralegal, limitar as taxas de 
juros, colidia com o teor da Lei de Usura, que, expressamente, 
estabelecia um limite percentual fixo. Nesse sentido, seria de se 
cogitar de uma revogação tácita do Decreto nº 22.626, de 1933, pelo 
citado dispositivo da Lei nº 4.595, de 1964.24 

 

Incitado a analisar esse assunto, em 1975 o Supremo Tribunal Federal 

pacificou a questão. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 78.953, o 

Tribunal firmou seu entendimento no sentido de que o artigo 1º da Lei de Usura não 

seria mais aplicável às instituições de crédito "que funcionam sob o estrito controle do 

Conselho Monetário Nacional", conforme se observa na ementa a seguir: 

 

I - Mútuo. Juros e condições. 

II. A Caixa Econômica faz parte do Sistema Financeiro Nacional - art. 
1º, inciso V, da Lei 4.595/64, e, em consequência, está sujeita às 
limitações e à disciplina do Banco Central, inclusive quanto às taxas 
de juros e mais encargos autorizados. 

III - O art. 1º do Decreto 22.626/33 está revogado "não pelo desuso ou 
pela inflação, mas pela Lei 4.595/64, pelo menos ao pertinente às 
operações com as instituições de crédito, públicas ou privadas, que 
funcionam sob o estrito controle do Conselho Monetário Nacional". 

IV - RE conhecido e provido.25 

 

Quanto ao teor da decisão da Corte, vale novamente observar os relatos 

de Fabiano Jantalia: 

 

No voto condutor da decisão, o ministro Oswaldo Trigueiro 
identificou cada um dos dispositivos da Lei nº 4.595, de 1964, que 
atribuíam competência ao CMN para dispor sobre taxas de juros e 
ressaltou que se tratava de "controvérsia de alta relevância, que 
interessa a milhares de clientes das instituições de crédito que operam 
sobre o controle do Conselho Monetário Nacional". Após destacar a 
competência daquele colegiado para disciplinar o crédito em todas as 
suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas 

                                                             
24 JANTALIA, Fabiano. Juros Bancários. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 191. 
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário (RE) n.º 78.953, relatoria Ministro 
Oswaldo Trigueiro, julgado em 19/02/1974, publicado em 11/04/1975. 
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formas, bem como o encargo de limitar as taxas de juros, descontos, 
comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e 
serviços bancários ou financeiros, o relator registrou que "na época 
inflacionária em que vivemos, aquela tarefa estaria de todo frustrada 
se condicionada à remota proibição da Lei de Usura, é inferência que, 
a meu ver, paira acima de qualquer dúvida razoável". 

Acompanhando o entendimento do relator, o ministro Xavier da 
Silveira adicionou novos fundamentos de índole lógico-jurídica ao voto 
condutor, asseverando a impossibilidade de convivência de uma 
norma que fixava um limite geral e único às taxas de juros (a Lei de 
Usura) com outra que atribuía ao CMN o poder de estabelecer esses 
mesmos limites sempre que necessários (a Lei nº 4.595, de 1964). 
Classificando de "quase legislativo" os poderes que foram atribuídos 
ao CMN pelo art. na novel regulação, o ministro afirmou: 

A cláusula "sempre que necessário", contida nesse preceito, 
parece-me mostrar que deixou de prevalecer o limite 
genérico do Decreto 22.626/1933; a não ser assim, jamais 
se mostraria necessária, dada a prevalência de um limite 
geral, único, constante e permanente, preestabelecido 
naquele velho diploma legal, à limitação que a nova lei 
atribuiu ao Conselho. De resto, tal limite geral, único, 
constante e permanente seria de todo incompatível com a 
filosofia que presidiu à elaboração da Lei da Reforma 
Bancária, marcadamente conjuntural. 

(STF, Segunda Turma, RE 78.953, Voto do min. Oswaldo 
Trigueiro, p. 3).26 

 

Assim, encerrando as discussões sobre o tema, com o entendimento 

evidenciado acima em diversas decisões posteriores o STF passou a julgar inaplicável 

o artigo 1º da Lei de Usura às instituições integrantes do sistema financeiro nacional. 

Tal fato levou à edição pelo Tribunal, em dezembro de 1976, da Súmula 596. Tal 

Súmula continua sendo aplicada pelos tribunais brasileiros até os dias de hoje e possui 

o seguinte teor: "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"27. 

Não obstante, com o início do novo regime constitucional brasileiro, trazido 

pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 

("Constituição Federal"), novas questões surgiram no debate a respeito da revogação 

ou não da Lei de Usura. Em razão do disposto no artigo 25 do Ato das Disposições 

                                                             
26 JANTALIA, Fabiano. Juros Bancários. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 192 
27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Súmula n.º 596, aprovada em 15/12/1976, publicado em 
03/01/1977. 
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Constitucionais Transitórias ("ADCT"), muitos começaram a defender que o artigo 4º 

da Lei 4.595/64 não mais estaria vigente. Conforme o referido artigo 25: 

 

Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da 
promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, 
todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do 
Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao 
Congresso Nacional...28 

 

Assim, sendo o CMN um órgão do Poder Executivo, passou-se a defender 

que o artigo 4º da Lei 4.595/64 estaria revogada após o prazo estabelecido no referido 

artigo do ADCT. Isso porque tal artigo da Lei 4.595/64 estabelece que o CMN tem 

competência sobre assuntos que a Constituição Federal reservou ao Congresso 

Nacional. Conforme afirmado por Bruno Miragem: 

 

A questão não é nova, tampouco exclusivamente brasileira, uma 
vez que o reconhecimento de competência ao Poder Executivo para 
condicionar liberdades econômicas, como no caso, provoca tensão 
natural nos países de sistema de direito continental fundado no 
princípio da legalidade. Basta observar que o art. 25 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT estabeleceu que 
"ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da 
Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os 
dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder 
Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso 
Nacional, especialmente no que tange a: I – ação normativa; II – 
alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie". A 
definição de competência da União pressupõe, como regra, a 
atuação do Congresso Nacional. Nesse sentido, considerando 
que a disciplina jurídica do sistema bancário se estabelece por 
intermédio de competência regulatória reconhecida pela Lei 
4.595/1964, um primeiro entendimento pode dar conta de que, 
nesse ponto, ocorrera a revogação da norma definidora de 
competência, por conta de norma constitucional superveniente – 

entendimento esse que teve acolhida em parte da doutrina 
constitucionalista.29 (grifo nosso). 

 

Entretanto, ao analisar essa discussão a primeira turma do STF decidiu, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 286.963, pela não revogabilidade dos 

                                                             
28 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
29 Miragem, Bruno. Direito bancário [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters. Brasil, 2019. 
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dispositivos da Lei 4.595/64. Como fundamento da decisão, destaca-se o seguinte 

trecho do voto do Ministro relator Sepúlveda Pertence: 

 

Conforme se depreende de sua redação, o objeto da 
revogação – quando ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias da promulgação da Constituição, não prorrogado por lei – é a 
competência atribuída ou delegada a órgão do Poder Executivo pela 
legislação pré-constitucional (quando se tratar de matéria que a Carata 
inclui na competência do Congresso Nacional), e não as normas 
editadas quando vigente a delegação. 

Ora, o Tribunal, no julgamento da ADIn 4 (Sydney Sanches, 

DJ 25.6.1993), declarou constitucionais o parecer da Consultoria Geral 
da República e a circular do Banco Central que, respectivamente, 
considerou não auto-aplicável o §3º do art. 192 da CF/88, e 
determinou a observância da legislação anterior à Carta Federal, até 
o advento da lei complementar reguladora do Sistema Financeiro 
Nacional. 

As normas objeto dessa ação são perfeitamente válidas, uma 
vez que foram editadas dentro do prazo estipulado pelo dispositivo 
transitório, quando o Poder Executivo possuía competência para 
dispor sobre instituições financeiras e suas operações: indiferente, 
para a sua observância, que tenha havido ou não a prorrogação 
admitida no art. 25 do ADCT; portanto, não há falar em revogação da 
Lei 4.595/64.30 

 

Ao longo dos debates do julgamento, o Ministro relator ainda destacou que: 

"o artigo 25 dispõe que ficam revogadas, a partir de 180 dias, as leis que delegam 

competência ao Poder Executivo: não os atos que este Poder tenha baixado com base 

nessa norma de competência, enquanto vigeu". 

Sendo assim, é evidente que apesar de toda a controvérsias existente ao 

longo dos anos – desde a vigência da Lei 4.595/64 – é fato que as limitações à 

cobrança de juros estabelecidas pela Lei de Usura não são aplicáveis às instituições 

financeiras. Conforme a jurisprudência consolidada do STF, essas instituições estão 

sujeitas aos limites de juros que venham a ser impostos pelo Conselho Monetário 

Nacional.  

                                                             
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário (RE) n.º 286.963/MG, relatoria Ministro 
Sepúlveda Pertence, julgado em 24/05/2005, publicado em 20/10/2006. 
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3.2 A Polêmica Sobre a Revogação da Lei de Usura 

 

Nova controvérsia a respeito da vigência do Decreto 22.626/33 veio à tona 

em 1991. Por meio do Decreto sem número de 25 de abril de 1991 ("Decreto s/n de 

25.04.91") o então presidente Fernando Collor revogou uma série de decretos: "Art. 

4º Declaram-se revogados os decretos relacionados no Anexo"31. Dentre as oitenta e 

quatro páginas do referido Anexo de decretos revogados pelo dispositivo citado, 

podemos observar na página 12 a revogação da Lei de Usura. 

Entretanto, no final do mesmo ano, o presidente Fernando Collor editou um 

novo decreto sobre o assunto. Por meio do Decreto sem número de 29 de novembro 

de 1991, publicado em 2 de dezembro de 1991 ("Decreto s/n de 29.11.91"), 

objetivou-se trazer de volta à vigência a Lei de Usura, conforme observamos em sua 

redação: 

 

Art. 1º Fica sem efeito a revogação dos Decretos nºs: 

I - 6.934, de 30 de abril de 1908, constante do anexo ao 
Decreto nº 99.999, de 11 de janeiro de 1991; 

II - 40.359, de 16 de novembro de 1956, constante do Anexo 
IV ao Decreto nº 11, de 18 de janeiro de 1991; 

III - 24.599, de 6 de julho de 1934, 54.937 e 54.938, ambos de 
4 de novembro de 1964, e 56.227, de 30 de abril de 1965, constantes 
do anexo ao Decreto de 15 de fevereiro de 1991; 

IV - 22.626, de 7 de abril de 1933, 57.286, de 18 de novembro 
de 1965, 59.195, de 8 de setembro de 1966, e 65.268, de 3 de outubro 
de 1969, constantes do anexo ao Decreto de 25 de abril de 1991; 

V - 79.528, de 13 de abril de 1977, constante do anexo ao 
Decreto de 10 de maio de 1991; 

VI - 74.619, de 26 de setembro de 1974, e 98.648, de 20 de 
dezembro de 1989, constantes do anexo ao Decreto de 5 de setembro 
de 1991. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.32 (grifo nosso) 

 

                                                             
31 BRASIL. Decreto de 25 de abril de 1991. 
32 BRASIL. Decreto de 29 de novembro de 1991. 
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Essa sequência de atos do presidente trouxe um novo problema. De acordo 

com o Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942 ("Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro" ou "LINDB"), o fenômeno da repristinação não é admitido no 

ordenamento jurídico brasileiro. Repristinação ocorre quando uma determinada norma 

revogada volta à vigência em razão da posterior revogação da sua norma revogadora. 

Sobre esse tema, a LINDB dispõe em seu artigo 2º, §3º, o seguinte: 

 

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor 
até que outra a modifique ou revogue. 

(...) 

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.33 (grifo nosso) 

 

Ainda, vale observar os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho a respeito da 

repristinação: 

 

Repristinação é a recuperação de vigência por uma lei 
revogada. Por meio dessa operação, a norma legal objeto de 
revogação tem a vigência restabelecida por uma terceira norma. Para 
que se verifique a repristinação, no direito brasileiro, é indispensável 
expressa referência da revigoração da norma revogada pela norma 
repristinatória. É o que decorre do art. 2.º, § 3.º, da LINDB: "Salvo 
disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei 
revogadora perdido a vigência". 

Antes de 1942, não existia no direito brasileiro o dispositivo em 
tela, nem qualquer outro sobre a repristinação. A doutrina, então, 
discutia os efeitos da revogação da norma revogadora (Pereira, 
1961:126/127). De fato, como visto, a revogação é uma das causas de 
supressão de vigência da lei. A perda de vigência da lei revogadora 
significa, portanto, o fim de sua aptidão para produzir efeitos. Como 
um dos efeitos projetados era exatamente a revogação da lei anterior, 
pela lógica, a revogação da norma revogadora deveria implicar a 
restauração da norma revogada. Quer dizer, não havendo mais 
nenhuma norma com aptidão para suprimir a vigência da anterior, esta 
deveria ter sua capacidade de produzir efeitos recuperada. 

[...] 

A partir de 1942, com o art. 2.º, § 3.º, da LINDB, a discussão 
restou superada. A recuperação de vigência em razão apenas da 
revogação da lei revogadora, embora lógica, não foi a solução adotada 

                                                             
33 BRASIL. Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942. 
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pelo legislador brasileiro. Entre nós, não havendo expressa disposição 
legal repristinando a lei revogada, a revogação da lei revogadora não 
produz o efeito de restaurarlhe a vigência.34 

 

Nessa perspectiva, passou-se a questionar se, com a publicação do 

Decreto s/n de 29.11.91, houve a repristinação do Decreto 22.626/33 (o que seria 

vedado por nosso ordenamento jurídico, conforme demonstrado acima) ou se houve 

a restauração expressa do referido decreto. O entendimento do qual compartilhamos 

é o da ocorrência da primeira hipótese. Ou seja, acreditamos que ao dispor em seu 

artigo 1º que parte das revogações do Decreto s/n de 25.04.91 "fica sem efeito", o 

Decreto s/n de 29.11.91 apenas revogou parcialmente o referido diploma legal. Para 

que houvesse a restauração da Lei de Usura em consonância com a LINDB, a norma 

restauradora deveria dispor que tal lei voltaria a viger, e não apenas revogar parte da 

norma que a revogou, conforme ocorreu. 

Não obstante o exposto acima, o posicionamento defendido por nós 

encontra pouco respaldo doutrinário e ainda menos jurisprudencial. Na realidade, a 

polêmica em questão é pouco explorada tanto nos livros quanto na prática jurídica. É 

como se a comunidade jurídica tenha apenas aceitado que a Lei de Usura continuou 

a vigorar sem muito questionamento. 

Alguns anos mais tarde, com a entrada em vigor da Lei n.º 10.406, de 10 

de janeiro de 2002 ("Código Civil de 2002"), novamente voltaram a questionar se o 

Decreto 22.626/33 teria sido revogado. Isso porque, o Código Civil de 2002 trouxe 

nova disposição sobre o limite dos juros. De acordo com o seu artigo 406: 

 

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.35 (grifo noso). 

 

Além desse dispositivo, o artigo 591 estabeleceu que: 

                                                             
34 Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil [livro eletrônico]: parte geral, volume 1. São Pulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016. 
35 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 



25 

 

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.36 (grifo nosso). 

 

Assim, algumas correntes surgiram sobre qual seria o novo tratamento 

dado aos juros no direito brasileiro. Uma delas sustentou que a Lei de Usura teria sido 

revogada em razão da existência de norma posterior (o Código Civil de 2002) dando 

novo tratamento aos juros. Nesse sentido, podemos observar, entre outros, Leonardo 

Mattietto e também Arnold Wald: 

 

O art. 1º da Lei da Usura ('é vedado, e será punido nos termos desta 
Lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao 
dobro da taxa legal'), embora esteja agora revogado, em decorrência 
do previsto no art. 591 do novo Código Civil ('presumem-se devidos 
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a 
que se refere o art. 406'), não merece ser esquecido, pois o limite 
máximo de juros ali previsto era perfeitamente constitucional, 
coincidindo com o teto fixado pelo art. 192, § 3º, da Carta de 1988. 
Contudo, com o novo Código Civil, não há mais que se cogitar, 
enfatize-se, de dobro da taxa legal, como fazia o art. 1º da lei revogada 
em relação ao art. 1.062 do Código Civil de 1916, também revogado.37 

 

Além disso, o art. 591 determina: “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.” Ficou assim revogada a Lei da 
Usura.38 (grifo nosso). 

 

Além dessa corrente exposta acima, outra corrente sustenta que as 

disposições do novo código não estabeleceram um limite para os juros, mas apenas 

fixou um parâmetro. Nessa linha, podemos notar os ensinamentos de Caio Mário da 

Silva Pereira: 

                                                             
36 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
37 MATTIETTO, LEONARDO. Os juros legais e o art. 406 do Código Civil. Revista Trimestral de Direito 
Civil. v. 15 (julho/setembro 2003). Rio de Janeiro: Padma, 2000. p. 101/103. 
38 WALD, Arnoldo. Direito das obrigações e teoria dos contratos. 18. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2009, 
p. 165. 



26 

 

Como anota doutrina mais recente, o Código Civil de 2002 adotou 
posição intermediária entre a liberdade absoluta na estipulação da 
taxa de juros (do Código de 1916) e a limitação máxima prevista no 
Decreto n. 22.626/33 (para os particulares, salvo instituições 
financeiras), e no art. 192, § 3º, da Constituição Federal. Desse modo, 
o art. 406, do Código Civil de 2002, não fixou percentual máximo, nem 
admitiu liberdade absoluta na pactuação, optando por eleger a taxa 
que estiver em vigor para a mora dos pagamentos dos impostos 
devidos à Fazenda Nacional.39 

 

Essa mesma linha também é defendida por Gustavo Tepedino, Maria 

Celina Bodin de Moraes e Heloísa Helena Barboza: 

 

O art. 406 do novo diploma civil, adotando posição intermediária, não 
estabeleceu percentual máximo para a fixação de juro, empregando, 
como referência, a taxa que estiver em vigor para a mora do 
pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional.40 

 

Porém, o entendimento que prevaleceu é o de que a Lei de Usura não foi 

revogada pelo Código Civil de 2002, aplicando-se os limites dos artigos 406 e 591 

apenas nas hipóteses neles tratadas, conforme exposto por Christian Sahb Batista 

Lopes e Mariana Richter Ribeiro: 

 

O Decreto n. 22.626/33 não foi revogado expressamente pelo Código 
Civil de 2002 ou por qualquer outra norma. Não foi, também, revogado 
por incompatibilidade por nenhuma outra norma superveniente. O art. 
406 do Código Civil dispõe sobre juros legais, ou seja, é uma norma 

supletiva que estabelece uma taxa de juros a ser aplicada quando as 
partes não a ajustaram. Seu propósito é preencher lacuna deixada 
pela declaração de vontade das partes. O art. 1º da Lei da Usura, por 
outro lado, traz norma cogente que fixa o limite de juros que podem 
ser pactuados pelas partes. Seu objetivo é limitar a autonomia das 
partes na fixação de juros. Portanto, a lei nova (art. 406 do Código 
Civil) não é incompatível com a lei antiga (art. 1o da Lei da Usura), 

nem trata da matéria completamente, não se podendo falar de 

                                                             
39 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. 25. ed. 
Atualizada por Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Rio de Janeiro: Forense, 2012. v. 2, p. 123. 
40 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil 
interpretado conforme a Constituição da República. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 744. 
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revogação tácita de uma pela outra conforme o § 1º do art. 2º do 
Decreto-Lei n. 4.657/4231. 

No que diz respeito à limitação do art. 591 do Código Civil, tem-
se que esta se aplica, como consta expressamente de seu próprio 
texto, apenas a mútuos que se destinam a fins econômicos. A Lei da 
Usura, por outro lado, tem aplicação à generalidade dos negócios 
jurídicos. Portanto, a lei nova (art. 591 do Código Civil) estabelece 
disposição especial relativamente à disposição geral da lei já́ existente 
(art. 1º da Lei da Usura), não havendo igualmente revogação tácita por 
força do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657/42. 

Assim, parece-nos mais acertada a aplicação da limitação para a 
estipulação da taxa de juros prevista no art. 1º do Decreto n. 
22.626/33, aplicado em consonância com a nova definição de taxa de 
juros legais, estabelecida no art. 406 do Código Civil.41 

 

Nesse mesmo sentido foi fixado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, tendo em vista que mesmo após o Código Civil de 2002 continuou aplicando 

a Lei de Usura. No julgamento do REsp 623691/RS, julgado em 27 de setembro de 

2005 sob a relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, por exemplo, podemos observar 

isso: 

 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CESSÃO DE CRÉDITO A 
EMPRESA DE FACTORING VINCULADA A INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA. JUROS 
MORATÓRIOS. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. 

"Tratando-se de empresa que opera no ramo de factoring, não 
integrante do Sistema Financeiro Nacional, a taxa de juros deve 
obedecer à limitação prevista no art. 1º do Decreto nº  22.626, de 
7.4.1933" (REsp n. 330.845/RS, relatado pelo eminente Ministro 
Barros Monteiro, DJ de 15/09/2003). O fato de a empresa de factoring 
ser vinculada a instituição financeira tampouco altera tal disciplina. Os 
juros moratórios podem ser convencionados no limite previsto no 
Decreto n. 22.626/33, consoante jurisprudência pacificada nesta 
Corte. 

"O valor da indenização por dano moral não pode escapar ao controle 
do Superior Tribunal de Justiça" (REsp n. 53.321/RJ, Min. Nilson 
Naves). Redução da condenação a patamares razoáveis, 
considerando as peculiaridades da espécie. 

                                                             
41 LOPES, Christian Sahb Batista; RIBEIRO, Mariana Richter. A disciplina dos juros no direito brasileiro 
após o advento do Código Civil de 2002. v.9 – n.1. Belo Horizonte: Meritum, 2014, p. 29-30 
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Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
provido.42 

 

Portanto, apesar de todas as discussões a respeito da revogação ou não 

da Lei de Usura, fato é que sua aplicação é amplamente difundida nos tribunais 

brasileiros, os quais continuam a aplicá-la até os dias de hoje. Dessa forma, só 

podemos afirmar com segurança que o Decreto 22.626/33 foi revogado no que tange 

a sua aplicação às instituições financeiras, conforme a redação da Súmula 596 do 

STF.  

                                                             
42 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial (REsp) n.º 623.691/RS, relatoria Ministro 
Cesar Asfor Rocha, julgado em 27/09/2005, publicado em 28/11/2005. 
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4. A APLICAÇÃO DA LEI DE USURA AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS 

 

 

Na já mencionada Apelação Cível n.º 0006794-73.2011.8.26.0609, julgada 

em 11 de março de 2019, seguindo o voto do Desembargador relator Roberto Mac 

Cracken, a 22ª (vigésima segunda) Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo decidiu conforme a ementa a seguir: 

 

Ação de execução proposta em 30/05/2011. Decisão deferindo a 
suspensão da execução, nos termos do artigo 791, III, do CPC, 
disponibilizada no DJe de 22/01/2016. Prazo prescricional de 5 anos 
iniciado após 1 ano, por aplicação do artigo 40, §2º, da Lei nº 
6.380/1980. Necessidade de observância da regra de direito 
intertemporal disposta no artigo 1056, do CPC, que prevê como termo 
inicial a data da sua vigência (18/03/2016). Prescrição intercorrente 
não configurada. Prosseguimento da execução. 

Cessão de crédito firmada por instituição financeira (banco) ao Fundo 
de Investimento apelante. FIDC, ente que não integra o Sistema 
Financeiro Nacional. Questão de ordem pública. Reconhecimento de 
ofício. Aplicação, a partir da data da cessão (18/12/2015), do Decreto 
22.626/33 (a título de juros) e a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (a título de correção monetária), 
excluindo a cobrança de TAC, bem como os encargos que apenas as 
instituições financeiras estão autorizadas a cobrar, tudo a ser apurado, 
oportunamente, em sede de liquidação de sentença, inclusive, com 
possibilidade de compensação, ou mesmo recebimento, em face de 
eventuais valores já quitados. 

CESSÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO NÃO INTEGRANTE DO 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CONDIÇÕES 
PERSONALÍSSIMAS DO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 
COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. É de registro que, 
mesmo em patamar infralegal, inexiste qualquer normatização que 
determine que os créditos cedidos por Instituição Financeira a 
cessionário não integrante do Sistema Financeiro Nacional devam 
manter a mesma natureza atribuída aos contratos bancários. Assim, 
no caso específico, mostra-se totalmente inadequada a cobrança de 
encargos contratuais cuja permissão é exclusiva das entidades 
pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional. Fundos, 
securitizadoras, factoring, bancos em liquidação extrajudicial (falência 
administrativa), massas falidas e empresas de cobrança de qualquer 
natureza não podem ultrapassar, no tocante a cobrança de juros, a 
barreira de ordem pública estabelecida pelo Decreto nº 22.626/33. 
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Recurso parcialmente provido.43 

 

Tal decisão reflete o posicionamento que vem sendo adotado pelo TJ do 

Estado de São Paulo no sentido de impossibilidade da cobrança pelos FIDCs de juros 

acima do limite estabelecido pela Lei de Usura. Analisando o voto do Desembargador 

relator, alguns pontos merecem uma maior análise. A partir desses pontos, iremos 

avaliar se, a despeito dos aspectos jurídicos mencionados no capítulo anterior, faz 

sentido limitar os fundos de investimento em direitos creditórios a cobrarem juros 

apenas dentro do referido limite. 

Em seu voto, o Desembargador Roberto Mac Cracken afirma o seguinte: 

 

Assim, quem não integra o Sistema Financeiro Nacional não é 
dotado da prerrogativa de exigir juros acima do estabelecido na 
denominada Lei de Usura. 

Com efeito, se o banco celebra contrato, com todas as suas 
prerrogativas e encargos próprios de instituição financeira, e depois 
cede o respectivo crédito a uma seguradora, a um fundo, a uma 
factoring ou a outro ente que não integra o Sistema Financeiro 
Nacional, geram-se dois sistemas paralelos que aplicam taxa de juros 
sem os limites legais próprios: o legítimo grupo das Instituições 
Financeiras, que é controlado com indiscutível severidade pelo Banco 
Central do Brasil, visando, inclusive, o equilíbrio financeiro do País; e, 
o outro, o impróprio grupo dos cessionários que tentam, 
indevidamente, usufruir das prerrogativas exclusivas das Instituições 
Financeiras, que têm estrutura e natureza completamente 
diferenciada, também sob a ótica de efetivo controle de agência 
reguladora do setor específico, tendo, inclusive, ao menos em parte, 
regimes jurídicos distintos.44 

 

Para embasar as afirmações acima, o Desembargador apenas utiliza-se de 

diversas jurisprudências que afirmavam não ser aplicável a Lei de Usura às 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, ao longo do voto, 

apenas afirmou-se que os FIDCs não integram o Sistema Financeiro Nacional – sem 

                                                             
43 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível n.º 0006794-
73.2011.8.26.0609, relatoria Desembargador Roberto Mac Cracken, julgado em 11/03/2019, publicado 
em 11/03/2019. 
44 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível n.º 0006794-
73.2011.8.26.0609, relatoria Desembargador Roberto Mac Cracken, julgado em 11/03/2019, publicado 
em 11/03/2019. 
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explorar o motivo de tal afirmação – e, assim, estão sujeitos aos limites do Decreto 

22.626/33. 

Ainda, ele afirma que caso não fosse aplicada a Lei de Usura poderia 

acarretar em um impacto econômico negativo. Para isso, ele apenas retrata o 

benefício tributário ao qual os FIDCs estão sujeitos (citando alguns prospectos de 

oferta de cotas de FIDC): 

 

Tal situação, inclusive, pode levar a eventual desequilíbrio 
econômico, pois o Banco Central do Brasil, que atua em face das 
Instituições Financeiras, como bem se sabe, é regulador da moeda, 
com poderes próprios, somente sobre os integrantes do denominado 
Sistema Financeiro Nacional que é tratado na Constituição Federal, 
mais especificamente, no Capítulo IV, do Título VII, que cuida do 
Sistema Financeiro Nacional. 

[...] 

Todos os Prospectos acima mencionados apresentam 
importantíssimas peculiaridades tributárias, inclusive isenção, 
conforme acima retratado, que, largamente beneficiam os fundos em 
questão, e nada justifica, também sob tal ótica, a atribuição de 
prerrogativas inerentes àqueles que efetivamente integram o sistema 
financeiro nacional, e que são fiscalizados rigorosamente pelo Banco 
Central do Brasil, o mais importante responsável, em última análise, 
pela estabilidade econômica/financeira do País.45 

 

Todavia, não fica evidente qual seria o desequilíbrio econômico que o 

Desembargador Roberto Mac Cracken defendeu. Na realidade, o que ocorre é o 

contrário. A limitação imposta pela Lei de Usura dos juros que podem ser cobrados 

pelos FIDCs é que causa um impacto econômico/financeiro negativo. 

Como se sabe, os FIDCs encontram sua principal fonte de recursos na 

remuneração paga pelos devedores dos créditos que compõem sua carteira, a qual 

posteriormente é repassada para os investidores detentores de suas cotas. Esses 

créditos, quando da sua concessão pelo credor originário, têm seus juros estipulados 

de acordo com métricas que levam em consideração, entre outros, o risco de 

inadimplemento pelo devedor. Quando o FIDC adquire esses créditos, esse e outros 

                                                             
45 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível n.º 0006794-
73.2011.8.26.0609, relatoria Desembargador Roberto Mac Cracken, julgado em 11/03/2019, publicado 
em 11/03/2019. 
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riscos são analisados novamente para determinar o deságio que será pago. Assim, 

quando os juros desses créditos são reduzidos pelo judiciário em virtude da aplicação 

da Lei de Usura, o valor dos créditos também é rebaixado. Como esse valor (após a 

redução dos juros) não havia sido considerado para a determinação do deságio, isso 

faz com que o FIDC e, consequentemente, os investidores tenham pago mais caro 

pelo crédito do que deveriam. 

Nessa perspectiva, a aplicação do Decreto 22.626/33 aos FIDCs faz com 

que os investidores não obtenham o lucro esperado – quando não acabam tendo 

prejuízo. Dessa forma, cria-se um desincentivo para que os investidores invistam 

nesses fundos, tendo em vista que essa redução dos juros não é um dos riscos que 

os investidores costumam considerar antes de aplicar seus recursos. Assim, gera uma 

insegurança jurídica para o setor, na medida em que os investidores não poderão ter 

a certeza de que os juros serão cobrados da forma esperada. 

Sobre a importância da confiança/segurança para o bom funcionamento do 

mercado de capitais (no qual se inserem os FIDCs), destacamos os ensinamentos de 

Valdir Carlos Pereira Filho: 

 

Um mercado de capitais desenvolvido eficiente é de grande 
valia para a vida econômica de um país. Garantem-se mecanismos de 
crescimento econômico sem grande interferência estatal e baixo custo 
para os empreendedores. Entretanto, para que seja atraente aos 
investidores entregar seus recursos diretamente àqueles que 
necessitam de capital, o mercado deve oferecer vantagens e proteção. 
Um mercado de capitais sem seriedade, sem proteção ao investidor, 
sem transparência e sem boas garantias não se torna atrativo e não 
cativará os investidores. 

[...] 

Dentro deste universo, para aqueles que participam e realizam 
negócios no mercado, é importante que se tenha certeza e segurança 
de que os negócios serão honrados e concluídos, assegurando-se que 
a vontade manifestada na negociação será realmente concretizada.46 

 

Desse modo, é de extrema importância, para o bom funcionamento do 

mercado, que os juros negociados quando da originação dos créditos cedidos ao FIDC 

                                                             
46 PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Empresarial: 
Mercado de Capitais. Vol. VIII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 310. 
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e considerados pelos investidores na avaliação dos riscos do investimento sejam 

mantidos e possam ser cobrados posteriormente pelo FIDC. 

Ainda sobre a aquisição de créditos pelos FIDCs, vale observar o 

ressaltado pela Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento 

em Direitos Creditórios Multicedentes e Multissacados ("ANFIDC") ao atuar como 

amicus curiae no âmbito do Recurso Especial n.º 1.726.161/SP, julgado pelo STJ em 

6 de agosto de 2019: 

 

72. Ora, o FIDC é um instrumento democrático que proporcionou a 
empresas financeiras e não financeiras, de pequeno e médio porte, 
acesso a investidores qualificados e profissionais do mercado de 
capitais, configurando-se uma alternativa de captação de crédito para 
as empresas que não podiam contar com outra forma de capitalização 
tradicional, tal qual empréstimos bancários. 

73. Caso uma empresa já esteja com seu balanço comprometido com 
dívidas bancarias, ou mesmo que tivesse um alto número de 
recebíveis a longo prazo, mas que fosse necessária capitalização 
imediata para arcar com dívidas presentes e prosseguir com sua 
atividade, uma das saídas seria ceder seus recebíveis a um FIDC. Por 
sua vez, o FIDC fica responsável pela captação de recursos junto a 
investidores, possibilitando, consequentemente, o financiamento das 
atividades empresariais. 

74. O FIDC, então, avalia tais recebíveis, estuda o mercado em que o 
cedente está inserido, bem como os devedores originais de cada 
direito creditório para ofertar ao cedente um valor pelo crédito. 

75. Evidentemente que tal valor contará com um deságio, pois o fundo 
repassará no mesmo ato um valor ao cedente por créditos que serão 
pagos futuramente. A remuneração dos investidores é baseada nesse 
sistema de deságio: a diferença entre o valor que foi pago pelos 
devedores e quanto o fundo pagou pelos direitos creditórios. 

76. Para avaliar o deságio que será pago ao cedente, o fundo avalia, 
entre outros fatores, a saúde financeira do devedor original, a saúde 
financeira de eventuais garantidores da obrigação e, além disso, se o 
próprio cedente garantirá a solvência da obrigação em caso de 
inadimplência.47 

 

                                                             
47 Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 
Multicedentes e Multissacados [et al.] Amicus curiae apresentado nos autos do Recurso Especial 
(REsp) n.º 1.726.161/SP, relatoria Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 06/08/2019, publicado em 
03/09/2019. 
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Desse modo, é evidente a importância dos FIDCs para as empresas que 

necessitam de caixa. Logo, os investidores não são os únicos prejudicados pela 

aplicação da Lei de Usura aos FIDCs. Ao desestimular o investimento nesses fundos, 

conforme ressaltado acima, acaba sendo reduzida a oferta de crédito para essas 

empresas, as quais acabam sendo obrigadas a buscarem outras fontes de recursos 

mais onerosas. 

Outro aspecto relevante para a análise da aplicação do Decreto 22.626/33 

encontra-se no julgado do STJ ainda mais recente que o acima analisado. Em 6 de 

agosto de 2019, no âmbito do Recurso Especial n.º 1.634.958/SP, sob a relatoria do 

ministro Luis Felipe Salomão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu 

por unanimidade pela não sujeição dos FIDCs aos limites da Lei de Usura, conforme 

a ementa abaixo: 

 

RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR MOBILIÁRIO. 
DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE AJUSTA À DINÂMICA DO MERCADO. 
SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO 
EMPREGADO COMO LASTRO NA EMISSÃO DE TÍTULOS OU 
VALORES MOBILIÁRIOS. MERCADO FINANCEIRO. BANCÁRIO, 
MONETÁRIO, CAMBIAL E DE CAPITAIS. ABRANGÊNCIA. 
OPERAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO. CAPTAÇÃO DE 
POUPANÇA POPULAR MEDIANTE EMISSÃO E SUBSCRIÇÃO DE 
VALOR MOBILIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA OU EQUIPARADA. NÃO RECONHECIMENTO COMO 
INSTITUIÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO. INVIABILIDADE. 
OBJETIVAÇÃO DO CRÉDITO, COM RECONHECIMENTO COMO 
ENTIDADE PATRIMONIAL PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO. 
RECONHECIMENTO PELO DIREITO INTERNO E COMPARADO. 
CESSÃO DE CRÉDITO POR CASA BANCÁRIA. JUROS, 
CONFORME PROPICIADO PELA AVENÇA BANCÁRIA. 
ABRANGÊNCIA. 

1. Com a edição da MP n. 1.637/1998, convertida na Lei n. 
10.198/2001, houve a introdução no ordenamento jurídico de 
conceituação, próxima à do direito americano, estabelecendo que se 
constituem valores mobiliários os títulos ou contratos de investimento 
coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de 
remuneração – inclusive resultante de prestação de serviços –, cujos 
rendimentos advenham do esforço do empreendedor ou de terceiros. 
A definição de valor mobiliário se ajusta à dinâmica do mercado, pois 
abrange os negócios oferecidos ao público, em que o investidor aplica 
seus recursos na expectativa de obter lucro em empreendimento 
administrado pelo ofertante ou por terceiro. 

2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs foram 
criados por deliberação do CMN, conforme Resolução n. 2.907/2001, 
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que estabelece, no art. 1º, I, a autorização para a constituição e o 
funcionamento, nos termos da regulamentação a ser estabelecida pela 
CVM, de fundos de investimento destinados preponderantemente à 
aplicação em direitos creditórios e em títulos representativos desses 
direitos, originários de operações realizadas nos segmentos 
financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de 
arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem como nas 
demais modalidades de investimento admitidas na referida 
regulamentação. 

3. O FIDC opera no mercado financeiro (vertente mercado de capitais) 
mediante a securitização de recebíveis, por meio da qual determinado 
fluxo de caixa futuro é utilizado como lastro para a emissão de valores 
mobiliários colocados à disposição de investidores. Consoante a 
legislação e a normatização infralegal de regência, um FIDC pode 
adquirir direitos creditórios por meio de dois atos formais: o endosso, 
cuja disciplina depende do título de crédito adquirido, e a cessão civil 
ordinária de crédito, disciplinada nos arts. 286-298 do CC, pro soluto 
ou pro solvendo. 

4. O art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.595/1964, estabelece que se 
consideram instituições financeiras, para os efeitos da legislação em 
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como 
atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a 
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de 
terceiros. E o art. 18, § 1º, do mesmo Diploma legal esclarece que 
também se subordinam às disposições e à disciplina dessa lei, no que 
for aplicável, as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta 
própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e a venda 
de ações e de quaisquer outros títulos, realizando nos mercados 
financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos 
executados pelas instituições financeiras. 

5. O mercado financeiro abrange o de capitais, e a operação dos 
FIDCs, por envolver a captação de poupança popular mediante a 
emissão e a subscrição de cotas (valor mobiliário) para concessão de 
crédito, é inequivocamente de instituição financeira, bastante 
assemelhada ao desconto ou redesconto bancário, anotando a 
doutrina especializada que a criação dessa modalidade de fundo de 
investimento deu-se com o fito de que outras instituições pudessem 
exercitar tarefa tipicamente bancária. 

6. Por um lado, o principal efeito da cessão, a teor do art. 287 do CC, 
é transferir o crédito para o cessionário, acompanhado de todos os 
acessórios. Por outro lado, como necessidade decorrente do 
incremento das relações econômicas pela própria funcionalidade do 
crédito – bem patrimonial, em regra, disponível - e pela necessidade 
econômico-social de permitir o seu melhor aproveitamento mediante 
utilização simultânea por vários sujeitos, operou-se a denominada 
objetivação da cessão de crédito, facilitando a substituição da posição 
do credor e tutelando a confiança. 

7. A tese sufragada pelo acórdão recorrido acerca da incidência da 
limitação de juros da Lei da Usura ignora a natureza de entidade do 
mercado financeiro dos FIDCs, conduz ao enriquecimento sem causa 
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do cedido e vai na contramão da evolução do Direito, que busca 
conferir objetivação à regular cessão de crédito, conforme se extrai da 
teleologia do art. art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004. 

8. Recurso especial parcialmente provido.48 

 

Na ocasião, dentre outros pontos levados em consideração pelo Ministro 

Luis Felipe Salomão, o principal argumento que o levou a votar a favor da não 

aplicação do Decreto 22.626/33 aos FIDCs foi a sua equiparação às instituições 

financeiras, conforme podemos observar no seguinte trecho de seu voto: 

 

O FIDC é um condomínio que fornece crédito por meio de 
captação da poupança popular, sendo administrado por instituição 
financeira (banco múltiplo; banco comercial; Caixa Econômica 
Federal; banco de investimento; sociedade de crédito, financiamento 
e investimento; corretora de títulos e valores mobiliários ou 
distribuidora de títulos e valores mobiliários). Portanto, cumpre 
salientar que o art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.595/1964 espanca 
quaisquer dúvidas ao estabelecer que se consideram instituições 
financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas 

jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou 
acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos 
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Ou 

seja, para os efeitos dessa lei e da legislação em vigor, equiparam-se 
às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer 
uma das atividades referidas no citado artigo, de forma permanente ou 
eventual. 

Ainda, o art. 18, § 1º, do mesmo Diploma legal esclarece que, 
além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das 
sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caixas 
econômicas, das cooperativas de crédito ou da seção de crédito das 
cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições 
e disciplina dessa lei, no que for aplicável, as bolsas de valores, 

companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que 
efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, 
mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e 
as pessoas físicas ou jurídicas que exercem, por conta própria ou 
de terceiros, atividade relacionada com a compra e a venda de 
ações e quaisquer outros títulos, realizando nos mercados 
financeiro e de capitais operações ou serviços de natureza dos 
executados pelas instituições financeiras. 

[...] 

                                                             
48 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial (REsp) n.º 1.634.958/SP, relatoria Ministro 
Luis Felipe Salomão, julgado em 06/08/2019, publicado em 03/09/2019. 
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Portanto, a meu juízo, a operação, até mesmo por envolver a 
captação de poupança popular mediante a emissão e a subscrição de 
cotas (valor mobiliário) para concessão de crédito, é inequivocamente 
de instituição financeira, bastante assemelhada ao desconto bancário. 

[...] 

No caso, como há a captação de poupança popular dos 
próprios condôminos (cotistas), caracterizando-se como atividade de 
instituição do mercado financeiro, além da eficiência da engenhosa 
estrutura a envolver a operação dos FIDCs, presumivelmente o 
deságio pelos direitos creditórios é menor que nas operações de 
desconto ou redesconto bancário, razão pela qual é descabido o 
entendimento de que não se pode cobrar os juros contratuais.49 

 

Entendemos que tal decisão acerta ao afastar a aplicação da Lei de Usura 

dos FIDCs. Porém, o argumento principal do Ministro tem suas falhas ao encaixar os 

FIDCs no conceito de instituição financeira. A definição de instituição financeira é 

encontrada no artigo 17 da Lei 4.595/64: 

 

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos 
da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que 
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação 
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em 
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade 
de terceiros. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em 
vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que 
exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma 
permanente ou eventual.50 (grifo nosso) 

 

Como se observa nesse dispositivo, as instituições financeiras são pessoas 

físicas ou jurídicas que exercem as atividades nele elencadas. Ou seja, uma das 

características comum a todas essas instituições é a personalidade jurídica. Desse 

modo, considerando a natureza condominial dos fundos de investimento (conforme já 

demonstrado acima), é claro que os FIDCs não possuem personalidade jurídica, 

sendo esse um óbice para a equiparação feita pelo Ministro. 

                                                             
49 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial (REsp) n.º 1.634.958/SP, relatoria Ministro 
Luis Felipe Salomão, julgado em 06/08/2019, publicado em 03/09/2019. 
50 BRASIL. Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
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Ademais, a equiparação dos FIDCs às instituições financeiras é muito 

delicada do ponto de vista regulatório. Como se sabe, apesar de os FIDCs terem sido 

introduzidos no Brasil pela Resolução CMN 2907, de acordo com a própria resolução 

esses fundos são fiscalizados pela CVM, entidade que também é responsável por 

autorizar sua constituição e seu funcionamento. Por outro lado, as instituições 

financeiras tem a sua constituição e o seu funcionamento autorizados pelo Banco 

Central do Brasil, entidade que, junto com o CMN, estabelecem vários parâmetros e 

regras a serem observadas por essas instituições, os quais ao serem aplicados aos 

FIDCs aumentariam muito os custos desses fundos. Nesse sentido, vale observar o 

que Leonardo Cotta Pereira afirmou em seu texto publicado no jornal Estadão, em 12 

de setembro de 2019: 

 

A nosso ver, a decisão peca na tecnicidade jurídica e causa grande 
problemática ao mercado, tendo em vista em que representa uma 
caracterização jurídica equivocada aos FIDCs que traz consigo todo 
um regime jurídico, extenso e rígido, aplicável às instituições 
financeiras, que em nada se assemelham estruturalmente e não 
podem, portanto, de forma alguma, receber tratamento jurídico 
equiparado. 

É importante salientar que as preocupações com tal conceituação não 
se restringem às normas aplicáveis às instituições financeiras, mas 
também ao entendimento do próprio mercado acerca do risco de 
investimento nos FIDCs, na medida em que se este passa a ser o 
entendimento, estes veículos passariam a absorver novos custos de 
fiscalização e burocracia, os quais certamente seriam repassados aos 
investidores. Ademais, outro perigo é o de que novas indagações 
jurisprudenciais podem surgir a partir deste novo marco jurídico no 
mercado de FIDCs, como por exemplo a aplicação da Súmula nº 297 
do STJ, em que se considera ser aplicável o Código de Defesa do 
Consumidor às instituições financeiras, dentre diversas outras 
disposições dos tribunais superiores que acabam onerando a 
atividade bancária.51 

 

Assim, acreditamos que a decisão do STJ seria de maior sucesso caso 

deixasse mais claro que o intuito da equiparação era única e exclusivamente de 

afastar a aplicação da Lei de Usura. Mesmo assim, tendo em vista os problemas para 

o mercado com a sujeição dos FIDCs ao Decreto 22.626/33 tratados neste capítulo, a 

                                                             
51 PEREIRA, Leonardo Cotta. Inaplicablidade da Lei de Usura aos FIDCs. Estadão, 12 de setembro de 
2019. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/inaplicablidade-da-lei-de-
usura-aos-fidcs/. Acessado em 24 de novembro de 2019. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/inaplicablidade-da-lei-de-usura-aos-fidcs/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/inaplicablidade-da-lei-de-usura-aos-fidcs/
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decisão em questão é muito positiva ao contrariar o entendimento que vinha se 

concretizando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Com base em todo o acima exposto, podemos responder às perguntas 

iniciais propostas neste trabalho. Nessa perspectiva, analisando a evolução legislativa 

sobre o tema que tange a Lei de Usura, vimos que ao longo da história diversas vezes 

a vigência dessa norma foi questionada. Para o nosso entendimento, é de melhor 

sorte a corrente que defende que o Decreto 22.626/33 está revogado desde a edição 

do Decreto s/n de 25.04.91, tendo em vista a impossibilidade da repristinação no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Contudo, é evidente que nosso entendimento não prevalece na doutrina e 

nem na jurisprudência – que pouco discutem esse tema. Na prática, podemos 

observar em diversos julgados de todas as instâncias a aplicação da Lei de Usura a 

diversas instituições, desde que não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

Dessa forma, podemos concluir que – com exceção das instituições financeiras, as 

quais foram liberadas dessa norma pela Súmula 596 do STF – o Decreto 22.626/33 

não revogado. 

Em relação a sua aplicação aos FIDCs, ainda é cedo para saber qual será 

o tratamento que prevalecerá nos tribunais do país. Como observamos em uma 

decisão do Desembargador Roberto Mac Cracken, o TJ do Estado de São Paulo vinha 

consolidando o entendimento de que esses fundos de investimento estão sujeitos aos 

limites Lei de Usura. No entanto, a decisão em unanimidade da Quinta Turma do STJ 

no REsp 1.634.958/SP, indica que há uma tendência nesse Tribunal em afastar a 

aplicação dessa norma aos FIDCs. 

É muito importante para o bom funcionamento do mercado em que os 

FIDCs se inserem que o STJ venha a consolidar sua jurisprudência de forma parecida 

com a decisão do REsp 1.634.958/SP, mas esclarecendo as diferenças entre os 

FIDCs e as instituições financeiras. Conforme demonstrado, esses fundos já 

movimentam mais de 187 (cento e oitenta e sete) bilhões de reais. Tal valor representa 

não apenas o dinheiro de investidores buscando remuneração por meio do 

investimento de suas poupanças, mas também recursos que são dados a empresas 
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de forma menos onerosa do que outras disponíveis no mercado. Como bem destacou 

Valdir Carlos Pereira Filho: 

 

As empresas podem encontrar capital para suas atividades tanto no 
mercado de capitais quanto no mercado bancário. A vantagem do 
mercado de capitais é o custo reduzido para obter recursos: não se 
paga pela intermediação, que é a nota característica da atividade 
bancária. As empresas obtêm recursos dos investidores diretamente, 
e é também diretamente que estes são remunerados.52 

 

Sendo assim, tendo em vista o desincentivo que a aplicação da Lei de 

Usura aos FIDCs traz para os investidores, fazendo com que a demanda pela 

aquisição de cotas desses fundos de investimento seja reduzida e, 

consequentemente, o custo para obtenção de capital por empresas – que se 

encontrariam obrigadas a recorrer a outras formas de obtenção de caixa – seja 

elevado, podemos concluir que do ponto de vista econômico/financeiro é 

extremamente negativa a aplicação do Decreto 22.626/33 aos fundos de investimento 

em direitos creditórios. Portanto, esperamos que o assunto venha a ser debatido pelos 

tribunais superiores o quanto antes, consolidando uma jurisprudência que afaste a 

limitação aos juros que podem ser cobrados pelos FIDCs, trazendo assim mais 

segurança jurídica para o mercado de capitais brasileiro e contribuindo para o seu 

bom desenvolvimento. 

  

                                                             
52 PEREIRA FILHO, Valdir Carlos. WALD, Arnoldo (Org.). Doutrinas Essenciais Direito Empresarial: 
Mercado de Capitais. Vol. VIII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 310. 
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