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 “Todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor      

absoluto de toda a indústria e comércio, e quando percebemos que a 
totalidade do sistema é facilmente controlada, de uma forma ou de outra, 
por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos 
expliquem como se originam os períodos de inflação e depressão". 

 
                                                                                                                                           James Garfield 

  Presidente americano, 1881 



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como justificativa provocar reflexões acerca dos motivos 
que levaram à revogação do parágrafo 3º, artigo 192 da Constituição Federal do 
Brasil de 1988, sobretudo, no tocante aos juros extorsivos que são praticados pelas 
instituições financeiras. Analisa-se a temática relacionada à aprovação do 
mencionado dispositivo constitucional e a posterior revogação pela Emenda 
Constitucional nº 40/2003, assim como os efeitos desfavoráveis para a economia 
nacional, refletidas nas elevadas taxas de juros praticadas pelos bancos como 
resultante dos empréstimos disponibilizados para o consumo e investimento. O 
objetivo do trabalho pretende demonstrar que, com a revogação do parágrafo 
terceiro, as instituições bancárias adquiriram plena liberdade para estipular as taxas 
de juros, desse modo, lucrando excessivamente no mercado consumidor dos 
serviços financeiros. Trabalhou-se: os juros sob a perspectiva: histórico, conceitual, 
a usura no Direito brasileiro, as considerações relacionadas aos juros bancários à 
luz do Código Civil de 2002 e a questão da autoaplicabilidade do parágrafo 3º, artigo 
192 da CF/88. Em seguida, tratou-se do ambiente na Assembleia Nacional 
Constituinte de 1988, a emenda constitucional 1.498 e a polêmica EC nº 40 de 2003. 
Por fim, o estudo traz uma reflexão mais técnica inerente ao tema no tocante ao 
preço do dinheiro, a taxa média de mercado e o posicionamento da Jurisprudência 
no Brasil. A contribuição do estudo compartilha com diversas áreas do 
conhecimento: histórico, político, econômico, jurídico dentre outras. Através de 
análises específicas fornecidas por entidades oficiais, foi possível relacionar alguns 
conceitos da política monetária nacional que foram utilizadas para respaldar os 
conhecimentos relacionados aos lucros exponenciais obtidos pelo segmento 
bancário. Utilizou-se da metodologia com finalidade básico-estratégica e objetivo 
descritivo, o método utilizado hipotético-dedutivo, hermenêutico-argumentativo. Fez-
se uso da abordagem qualitativa, e do procedimento bibliográfico. Conclui-se que o 
problema da cobrança excessiva dos juros persiste, é complexo e grave. Contudo 
faz-se necessário uma profunda avaliação nas bases conceituais e estruturais em 
relação à condução efetiva da política monetária nacional.  
 

Palavras-chave: Juros. Crédito. Instituições Financeiras. Spread. 

  

 

  

 

  



 

 

ABSTRACT   
  

The present research has as justification to provoke reflections on the reasons that 
led to the revocation of paragraph 3, article 192 of the Federal Constitution of Brazil 
of 1988, especially with regard to the extortionate interests that are practiced by 
financial institutions. The theme related to the approval of the mentioned 
constitutional provision and the subsequent revocation by Constitutional Amendment 
nº 40/2003 is analyzed, as well as the unfavorable effects for the national economy, 
reflected in the high interest rates practiced by the banks as a result of the loans 
made available for the consumption and investment. The aim of the paper is to 
demonstrate that, with the repeal of the third paragraph, banking institutions acquired 
full freedom to stipulate interest rates, thereby profiting excessively in the consumer 
market for financial services. We worked on: interest from the perspective: historical, 
conceptual, usury in Brazilian law, considerations related to bank interest in the light 
of the Civil Code of 2002 and the question of the self-applicability of paragraph 3, 
article 192 of CF / 88. Then, it was about the environment in the 1988 National 
Constituent Assembly, constitutional amendment 1,498 and the controversial EC nº 
40 of 2003. Finally, the study brings a more technical reflection inherent to the theme 
regarding the price of money, the rate market average and the positioning of 
Jurisprudence in Brazil. The contribution of the study shares with several areas of 
knowledge: historical, political, economic, legal, among others. Through specific 
analyzes provided by official entities, it was possible to relate some concepts of the 
national monetary policy that were used to support the knowledge related to the 
exponential profits obtained by the banking segment. It was used the methodology 
with basic-strategic purpose and descriptive objective, the method used hypothetical-
deductive, hermeneutic-argumentative. The qualitative approach and the 
bibliographic procedure were used. It is concluded that the problem of excessive 
interest collection persists, is complex and serious. However, a deep evaluation on 
the conceptual and structural bases in relation to the effective conduct of national 
monetary policy is necessary. 
 
Keywords: Interest. Credit. Financial Institution. Spread. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa pretende apresentar uma compreensão mais 

realista no tocante aos motivos que levaram à revogação do § 3º, artigo 192 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988.   

Nesse sentido, o estudo busca compreender os questionamentos 

relacionados à matéria, e a questão pertinente à autoaplicabilidade do artigo citado, 

os aspectos jurídico-econômicos e as consequências advindas do polêmico 

enunciado constitucional que limitava as taxas de juros reais. 

Esta pesquisa aborda os diversos interesses envolvidos, principalmente 

aqueles relacionados entre o capital especulativo ante o capital produtivo, que 

diretamente interfere no desenvolvimento da economia do país.  

Verifica-se que a atual redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 

2003, ao artigo 192 da CF/1988, determina no caput, que a regulamentação do 

mandamento ocorrerá através de leis complementares. Contudo, até o momento 

atual, subsiste essa lacuna em nossa carta constitucional.  

 Portanto, questiona-se: Quais as consequências relacionadas à limitação das 

taxas de juros, a revogação do § 3º, artigo 192 da Constituição Federal de 1988, 

pela Emenda Constitucional nº 40 de 2003, trouxe para a economia nacional? 

Então, o objetivo geral dessa pesquisa, irá ratificar que a revogação do § 3º 

do art. 192 da CF/88, foi desfavorável para a economia nacional, favorecendo a 

manutenção da política monetária de juros excessivos efetivados pelas instituições 

financeiras bancárias, incentivando assim, a cultura do capital especulativo ante o 

capital produtivo. 

 Para esse trabalho, foram delineados os seguintes objetivos específicos:  

Inicialmente, será abordado: Os juros sob a perspectiva: histórico, conceitual, 

classificações, a usura no Direito brasileiro, o Sistema Financeiro Nacional, 

considerações relacionadas aos juros bancários à luz do Código Civil de 2002, 

assim como a questão da autoaplicabilidade do parágrafo 3º do art. 192 da CF/88.    

Em seguida, a pesquisa explorou o ambiente polêmico na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1988, os debates travados na Subcomissão do Sistema 

Financeiro, as audiências públicas com as presenças de conceituados convidados 

que apresentaram suas considerações relacionadas aos temas discutidos na 

subcomissão, a emenda constitucional 1.498 e a EC nº 40 de 2003.  
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Por fim, o estudo traz uma reflexão mais técnica inerente ao tema no tocante 

ao preço do dinheiro, a taxa média de mercado, assim como será tratado acerca do 

tema, sobre o posicionamento da Jurisprudência no Brasil. 

 A hipótese está relacionada à forte presença de lobby patrocinado pelo 

segmento financeiro dos bancos, através de poderosa estratégia elaborada com a 

finalidade de obscurecer os trabalhos dos membros da Subcomissão do Sistema 

Financeiro na Assembleia Nacional Constituinte, e posteriormente manteve-se com 

objetivo claro de revogar o artigo aprovado no texto constitucional original.  

 A confirmação da hipótese será buscada através de uma pesquisa com 

finalidade básica estratégica com objetivo descritivo, permitindo assim, liberdade 

para desenvolver o tema. O método aplicado, devido às características amplas dos 

fenômenos sociais, será o hipotético dedutivo seguindo a linha hermenêutica 

argumentativa. Devido à necessidade de realizar análises e interpretações pelo 

pesquisador dos dados relacionados ao tema da pesquisa, faz-se necessário a 

utilização da abordagem qualitativa. Será desenvolvida a análise indireta por meio 

do procedimento bibliográfico dos ramos do Direito e áreas relacionadas ao tema, 

utilizando-se de um raciocínio lógico.  

A conclusão relacionada ao tema, não será uma tarefa fácil tampouco de 

curto prazo. Faz-se necessário a concretização pelo Estado brasileiro de uma 

política econômica voltada para o desenvolvimento efetivo dos setores produtivos e 

o controle efetivo da política monetária relacionada à prática dos juros no mercado 

financeiro. 
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2  A LIMITAÇÃO DOS JUROS REAIS EM 12% AO ANO E AS CONTROVÉRSIAS 

RELACIONADAS À AUTOAPLICABILIDADE DO ARTIGO 192, PARÁGRAFO 3º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

 Os juros de acordo com os estudos de Economia Política são considerados 

como a recompensa pelo auxílio do capital para a produção. O capital é fator de 

produção, e os juros são tidos como o pagamento pelos serviços prestados à 

produção pelo capital1.     

 

2.1 SÍNTESE HISTÓRICA DOS JUROS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 Conforme preleciona o professor Letácio Jansen, o antigo direito 

português absorveu toda austeridade do período medieval no que diz respeito aos 

juros. O marco inicial escrito relacionado ao tema é a Lei do Rei de Portugal e 

Algarves, Afonso IV (1325-1357), inscrita no Livro II, título LXXXXVI das Ordenações 

Afonsinas2. 

O segundo livro, título noventa e seis das Ordenações Afonsinas, em 

linguagem atual, manifestou que: as expressões onzenar e fazer contratos usurários 

foram compreendidos como contrários ao mandado divino, por causarem prejuízos e 

deterioração dos bens daqueles que forem partes passivas dessa prática. Assim, por 

determinação da Lei, nenhum cristão ou judeu deveria onzenar ou realizar contrato 

usurário por qualquer meio que fosse3.  

Interessante considerar, a forma rígida e intolerável tratada no título 

LXXXXVII, quanto às práticas relacionadas aos juros que se manifestaram 

preconceituosas contra os judeus, em regra os mutuantes, e os cristãos, mutuários, 

haja vista que as supostas malícias teriam como objetivo principal a obtenção de 

vantagens nos negócios4.   

                                                           
1
 CLEBSCH, Teodoro. Limites Jurídicos e Econômicos dos Juros. Desenvolvimento em Questão, 

Ijuí, RS, n. 5, p.74, jan. 2005. Semestral. Disponível em: 
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/107/64. Acesso 
em: 5 ago. 2019.  
2
 JANSEN, Letácio. Panorama dos Juros no Direito brasileiro: Breve história dos juros no Direito 

português. 2006. Disponível em: https://www.letacio.com/blog/2006/11/11/. Acesso em: 29 out. 2019.   
3
 HEITOR, Ivone Susana Cortesão. Ordenações Afonsinas. Livro II. Disponível em: 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l2ind.htm. Acesso em: 05 maio 2020.  
4
 JANSEN, Letácio. op.cit. 
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As Ordenações do Rei D’Afonso, Livro segundo, título noventa e sete, 

autorizou que fosse afastado por lei as malícias e danos praticados pelo povo judeu 

em contratos usurários celebrados com os cristãos, mesmo que tivesse passado os 

dois anos da prescrição, frise-se que, o valor acordado, não seria recebido no pacto 

praticado, e a confissão do cristão não iria servir como valor de prova5.  

 Nas Ordenações Manuelinas, Livro IV, Título XIV, as regras proibitivas quanto 

às práticas relacionadas aos juros foram mantidas, contudo, as punições para os 

ganhos obtidos nos contratos usurários recrudesceram. Algumas flexibilizações 

relacionadas a negócios que houvessem sido pagos antecipadamente, caso a coisa 

comprada não houvesse sido entregue na data acordada, poderia o comprador 

exigir do vendedor todos os frutos e rendas esperados e deixados de receber. É o 

caso de juros sobre valores de vendas desfeitas pelo comprador6. 

 O regulamento dos juros no Brasil, efetivamente teve início com as 

Ordenações Filipinas (século XVII), no livro IV, com destaque para o título LXVII, 

dedicado aos “contratos usurários”. Eram estabelecidas penas severas para 

combater a usura, curiosamente, os valores arrecadados eram direcionados em 

benefício da Coroa. Em linguagem atual, o Código Filipino apresentou os princípios 

fundamentais acerca do tema:7.  

 

 Nenhuma pessoa, de qualquer estado e condição que seja, deve dar, ou 
receber, dinheiro, prata, ouro, ou qualquer outra quantidade pesada, medida 
ou contada à usura, pelo que possa usufruir, ou der alguma vantagem, tanto 
sob a forma de empréstimo, como de qualquer outro contrato, de qualquer 
qualidade, natureza e condição que seja, e de qualquer nome que possa ser 
chamado. E aquele que fizer o contrário, e obtiver ganhos em decorrência 
de tal contrato, perderá todo o principal, que tiver dado para receber o dito 
ganho e o que lhe acrescer, se já tiver recebido quando for demandado, e 
tudo em dobro em favor da Coroa de nossos Reinos, e, além disso, será 
degradado por dois anos para África, na primeira vez que ocorrer e for 
provado; sendo que pela segunda vez as penas cíveis e criminais serão 
dobradas, e, pela terceira vez, serão tresdobradas. E aquele que tiver de 
dar o dito ganho, perderá outro tanto, como foi o principal, que recebeu. E 
se o devedor tiver já pago algum acréscimo, ser-lhe-á esse descontado do 
que tiver de pagar, isto é, do outro tanto, como principal, e tudo para a 

                                                           
5
 HEITOR, Ivone Susana Cortesão. Ordenações Afonsinas. Livro II. Disponível em: 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l2ind.htm. Acesso em: 05 maio 2020.  
6
 CASTRO, Manuel Fraga; WYNANTS, Hugues. Ordenações Manuelinas: livro quarto. Livro Quarto. 

Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l4ind.htm. Acesso em: 05 maio 2020   
7
 JANTALIA, Fabiano. Juros bancários: uma análise de Direito Comparado. Revista Jurídica da 

Presidência, DF, v. 13, n. 99, 16 abr. 2011, p.54. Quadrimestral. Disponível em: 
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/145. Acesso em: 21 out. 2019.  



16 
 

Coroa de nossos Reinos, pena essa que será aplicada cada vez que isso 
ocorrer e for provado

8
. 

 

No início do século XVII, as Ordenações Filipinas entraram em vigor em 

Portugal e no Brasil, a promulgação da Lei ocorreu em 11 de janeiro de 1603, 

perdurando seus efeitos até a publicação do Código Civil de 19169.   

O marco inicial no estudo dos juros para o direito brasileiro, conforme 

ensinamentos do professor Hernani Estrella, foi o Alvará de 5 de maio de 1810. O 

Príncipe Regente do Brasil, diante da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas 

e Navegação, demonstrou a licitude no dar dinheiro ou outros fundos a risco para o 

comércio marítimo, pelo que fosse ajustado, sem proibições de quantia ou de tempo 

entre as partes10.  

Em 1832 com a Lei de 24 de outubro, verificou-se legalmente a liberação da 

usura, conforme a redação dos seguintes artigos: 

 

 Art. 1º O juro ou premio de dinheiro, de qualquer especie, será aquelle que 
as partes convencionarem. 

                                  Art. 2º Para prova desta convenção é necessaria escriptura publica, ou 
particular, não bastando nunca a simples prova testemunhal. 

      Art. 3º Quando alguem fôr condemnado em Juizo a pagar juros que não 
fossem taxados por convenção, contar-se-hão a 6% ao anno

11
. 

 

A política de liberalização se propaga também na Lei mercantil de 1850, que 

recepcionou o princípio da frutuosidade do dinheiro de maneira explícita, enfatizando 

o princípio da produtividade do dinheiro como regra geral, conforme nos ensina o 

professor Hernani Estrella. Essa produtividade do dinheiro é por consequência 

lógica, o mútuo e os juros que o Código brasileiro apresentou de maneira que seria 

possível estabelecer uma relação de dependência, assim como no mundo físico a 

causa está para o efeito12.  

 

                                                           
8
 SALGUEIRO, Ângela dos Anjos Aguiar et al. Ordenações Filipinas: Livro IV. Disponível em: 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4ind.htm. Acesso em: 05 maio 2020.  
9
 JANSEN, Letácio. Esboço de uma História Jurídica da moeda brasileira (IV): O mil-réis 

brasileiro.   2006. Disponível em: https://www.letacio.com/blog/2006/10/02/. Acesso em: 29 out. 2019.    
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 ESTRELLA, Hernani. Da teoria dos juros no Código Comercial. Revista da Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 45, p.397-428, 29 dez. 1949, p. 410-411. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66135. Acesso em: 10 maio 2019. 
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 BRASIL. Lei de 24 de outubro de 1832. Sobre o juro ou premio de dinheiro, de qualquer 
especie. Lei de 24 de Outubro de 1832. Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO, 9 nov. 1832. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-24-10-1832.htm. Acesso em: 10 maio 2019.  
12

 ESTRELLA, Hernani. op. cit., p. 419-420. 
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O Código Civil de 1916 tratou dos juros em conformidade com a política 

liberal em curso no século anterior. O artigo 1.062 estabeleceu que pudesse ser 

praticado qualquer taxa com ou sem capitalização para os juros moratórios. 

Apreciando o artigo 1.262, pode-se verificar a possibilidade de se fixar taxas de juros 

ao empréstimo de quantia em dinheiro, podendo os juros ser fixados acima ou 

abaixo da taxa legal, com ou sem capitalização13. O Código de 1916 guardava em 

suas entranhas a influência do individualismo liberal do século XIX, e conforme 

ensinamentos do professor Luiz Antônio Scavone Júnior, a origem dessa filosofia 

econômica se encontra no laissez-faire, (lema dos fisiocratas franceses). Para a 

fisiocracia como é conhecida a escola econômica do francês François Quesnay 

(1694-1774), a terra é a única e verdadeira fonte das riquezas, de sorte que seria 

inútil contrariar com leis, regulamentos ou sistemas, a ordem natural é essencial 

para as sociedades humanas. Nesse sentido o pensamento liberal econômico e o 

livre comércio adotam a autonomia contratual, permitindo que as partes gerenciem a 

fixação das taxas de juros, como bem se pode verificar na leitura do artigo 1.26214 

do citado Código15.  

 
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.  
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.  

 

Com o advento da crise ocorrida no fim da década de 1920, em razão do 

crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque, ocorre no Brasil a crise econômica do 

café, afetando frontalmente a nossa economia. Tendo em vista que o preço 

remunerado pelo capital é fator impeditivo para o desenvolvimento da produção e do 

emprego, considera-se que a especulação financeira é antagônica ao crescimento 

da economia. O Decreto 22.626, de 07.04.1933, a conhecida Lei da Usura, viria 
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 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: V. II. Teoria Geral das Obrigações. 
29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 334. 
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 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no Direito Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p.43. 
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limitar os juros ao patamar de 1% e proibir a prática do anatocismo com 

periodicidade inferior à anual16.  

Fundamentação legal do Decreto: 
 

Considerando que todas as legislações modernas adotam normas severas 
para regular, impedir e reprimir os excessos praticados pela usura; 
Considerando que é de interesse superior da economia do país não tenha o 
capital remuneração exagerada impedindo o desenvolvimento das classes 
produtoras. 
 

De fato, o Decreto 22.626, que ainda se encontra em vigor, no seu artigo 1º 

limitou os juros a 1% ao mês, e no art. 4º, estabeleceu a vedação ao anatocismo 

mensal, apenas sendo permitida a prática anual. Esclarecendo, anatocismo é a 

prática da cobrança mensal de juros sobre juros também conhecido como juros 

exponenciais. É o acréscimo dos juros ao capital inicial para a contagem em escala 

de novos juros17. 

É importante destacar que o liberalismo econômico não é uma ferramenta 

eficiente para reduzir as injustiças sociais, tanto é verdade que houve necessidade 

do intervencionismo do Estado na economia; fato constatado no Brasil e em países 

como França, Itália dentre tantas outras nações. Verificou-se essa cobrança elevada 

de juros como uma constante histórica, e sempre causando profundas marcas nas 

sociedades18.  

Instrui o Professor Letácio Jansen19, que as modernas legislações adotaram 

normas intolerantes para regular, impedir e reprimir os excessos perpetrados pela 

usura. Essa prática sempre foi contrária aos interesses maiores da economia do 

país, haja vista, o impedimento provocado no desenvolvimento das classes 

produtoras. Assim, não será favorecido que o capital especulativo de forma 

exagerada desequilibre a política econômica nacional.  

As Constituições brasileiras passaram a mencionar em seu texto, a usura, a 

partir do Decreto nº 22.626, de 1933: A Constituição de 1934, art. 117, parágrafo 

único; a de 1937, no art. 142, a de 1946, art. 154 e a de 1988 no art. 192, § 3º20.  
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 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no Direito Brasileiro.  3. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 44. 
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 Ibidem, p. 44. 
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 Ibidem, p. 42-44. 
19

 JANSEN, Letácio. Panorama dos Juros no Direito Brasileiro: (Contendo uma análise crítica da 
matéria no Projeto do Novo Código Civil). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p.28. 
20

 Art.117, parágrafo único, da Constituição de 1934: “É proibida a usura, que será punida na forma 
da lei”; Art. 142 da Constituição de 1937: “A usura será punida”; Art. 154 da Constituição de 1946: “A 
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Consoante ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira, o Código Civil de 

1916 permitiu a liberdade plena na estipulação das taxas de juros com ou sem 

capitalização; é a liberdade relativamente absoluta, o auge do individualismo. O 

doutrinador fez um diagnóstico cirúrgico para justificar as necessidades das 

restrições trazidas pela Lei da Usura21·:  

 

Sentindo, porém, o legislador que os abusos especialmente nos períodos de 
crise são levados ao extremo de asfixiarem toda iniciativa honesta, baixou o 
Decreto 22.626, de 7 de abril de 1933. Este diploma começa por criar uma 
limitação à convenção usurária, vedando estipular juros maiores de 12% ao 
ano, suscetíveis somente de elevação de mais 1% pela mora. 

  

De modo diverso das Constituições anteriores, nos governos do período 

autoritário no Brasil não tivemos proibições relacionada à usura no texto 

constitucional. A interpretação dos dirigentes do movimento de 1964 é que a usura 

seria um grande obstáculo ao desenvolvimento econômico do País. Contudo, a 

ditadura militar não revogou expressamente o Decreto nº 22.626/33, mas 

estrategicamente contornou suas regras, arquitetou maneiras e elaborou estratégias 

com o intuito de proteger as instituições financeiras da incidência do mencionado 

decreto22.  

 

2.2 JUROS: CONCEITOS 

 

 O conceito de juros nos leva a uma ideia inicial ao débito de dinheiro, como 

compensação acessória de uma obrigação principal pecuniária, em que o juro é o 

rendimento esperado. Consiste em qualquer coisa fungível que um devedor deverá 

pagar ao credor pelo uso de coisas da mesma espécie. Ainda complementando o 

conceito do que seja juro, o doutrinador Caio Mario da Silva Pereira, distingue dois 

elementos integrantes do juro: o primeiro está relacionado diretamente à 

remuneração pelo uso da coisa ou quantia pelo devedor, e o outro está vinculado à 

                                                                                                                                                                                     
usura, em todas as suas modalidades, será punida na forma da lei” e artigo 192, § 3º, da Constituição 
de 1988: “As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta 
ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao 
ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas 
modalidades, nos termos que a lei determinar”. 
21

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: V. II. Teoria Geral das Obrigações. 29. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.132.  
22

 JANSEN, Letácio. Panorama dos Juros no Direito Brasileiro: (Contendo uma análise crítica da 
matéria no Projeto do Novo Código Civil). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 29. 
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cobertura do risco que o credor poderá arcar. Resumindo a ideia conceitual, o juro é 

o preço devido pelo uso do capital, nada além do que o fruto por ele produzido é a 

definição da cessão do dinheiro23.  

 Consoante ensinamento de Washington de Barros Monteiro, os juros são os 

frutos acessórios do capital. Destaca o doutrinador, que a classificação dos juros 

pertence à classe das coisas acessórias, conforme estabelecia o Código Civil de 

191624.  

Juros são o rendimento do capital, os frutos produzidos pelo dinheiro.  
Assim como o aluguel constitui o preço correspondente ao uso da coisa no 
contrato de locação, representam os juros a renda de determinado capital. 
Dividem-se em compensatórios e moratórios – Correspondem os primeiros 
aos frutos do capital mutuado ou empregado. Os segundos representam 
indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação

25
·. 

 

 O conceito de juros limita-se a parte acessória do capital principal.  Assim 

sendo, não poderá existir senão vinculado à obrigação principal. Uma vez vencido, o 

juro poderá ser um débito exigível à parte do principal. Porém, sua natureza será 

sempre acessória. O Direito trata os juros como fruto civil: o acessório segue a coisa 

principal. No entanto, nada obsta que o acessório venha a se transformar em coisa 

principal. Porém, é importante destacar que nessa fase, os juros deixam de ser 

frutos, passando a representar a coisa ou quantia de forma autônoma.26 

Luiz Antonio Scavone Junior defende que é importante distinguir 

etimologicamente que “juro” vem do latim jure, jus, juris, que nos leva ao significado 

de direito. No entanto quando sua escrita se encontra no plural, “juros”, nos ensina o 

mestre que irá exprimir os interesses, os ganhos ou lucros devidos ao credor, em 

outras palavras por alguém que é devedor de certa quantia em dinheiro que tomou 

emprestado a título de crédito ao detentor original do capital27.  
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O conteúdo do art. 92 do Código Civil de 200228, conforme interpretação do 

comando em destaque, a prestação dos juros tem natureza obrigacional acessória, 

necessitando para a sua existência, estar vinculada à obrigação principal, dessa 

forma, os juros passam a compor os frutos civis do capital emprestado. Segundo 

Fabiano Jantalia, “os juros têm natureza jurídica de bens móveis, fungíveis, 

consumíveis, divisíveis e singulares” 29. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS JUROS 

 

 Os juros têm uma classificação variada, porém, nota-se que é frequente a 

utilização em razão da origem e do fundamento30. 

 Luiz Antonio Scavone Junior demonstra a seguinte classificação dos juros: 

Quanto à origem: legais e convencionais. 

Quanto ao fundamento: compensatórios e moratórios.  

Quanto à capitalização: simples e compostos31.  

 

2.3.1 Juros quanto à origem: legais e convencionais 

 

Os juros legais são aqueles que têm as taxas autorizadas, impostas por lei, 

independe da manifestação da vontade das partes. A título de exemplo, pode-se 

citar a reparação das perdas e danos com o intuito de indenização, assim como em 

outras circunstâncias fáticas observadas na prática. Podendo ainda fundamentá-los 

como juros moratórios ou compensatórios32.  

Os juros convencionais resultam do acordo de vontades entre as partes em 

consequência da prática de um negócio jurídico. Acontece frente à forma de 
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contrapartida pelo uso do capital de outrem tomado a título de crédito para 

pagamento futuro, um contrato pela restituição na forma compensada de juros33.  

Os juros legais têm sua origem na lei, os juros convencionais na convenção, 

na manifestação de vontade das partes, que têm como objetivo principal o 

cumprimento, liquidação da obrigação contraída34.  

 

2.3.2 Juros quanto ao fundamento: compensatórios e moratórios 

 

Ensina o mestre Caio Mário da Silva Pereira, que os juros compensatórios ou 

remuneratórios, são aqueles devidos ao proprietário do capital como compensação, 

remuneração pela privação de não poder dispor do seu bem por um determinado 

tempo. É um valor que deverá ser pago ao credor pelo devedor como remuneração 

pela disponibilidade da riqueza material que está sob seu controle35. 

Segundo Luiz Antonio Scavone Junior, os juros compensatórios são frutos 

civis produzidos pela utilização do capital de outrem que deverá ser pago pelo 

tomador do crédito. Essa situação afasta a ideia de culpa do devedor. A 

remuneração é devida pela disponibilidade do bem ofertado. Merece destacar que 

os juros-frutos poderão incidir sobre um valor pecuniário, assim como, para qualquer 

outro bem fungível36. Os juros compensatórios serão devidos, contudo, é necessário 

que seja feita uma convenção entre as partes ou por determinação legal. Por 

dedução, existem os juros convencionais compensatórios e os juros legais 

compensatórios37. 

Os juros moratórios podem ser convencionais ou legais, decorre do 

inadimplemento ou descumprimento das obrigações. São mais comumente 

associados à demora na restituição do capital ou pagamento em dinheiro. A 

presunção legal justifica-se na medida em que o credor esperava receber o seu 

capital, frustrando-o, ficando dessa forma privado de novas oportunidades de 

investimento38. Dão-se, sobretudo pela imperfeição da obrigação assumida quanto 
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ao tempo, sem descartar o lugar e a forma pactuados, art. 394 do Código Civil de 

200239. 

 De acordo com Carlos Roberto Gonçalves40, mesmo não estando os juros 

moratórios regularmente convencionados, serão devidos conforme estabelece o art. 

406 do Código Civil de 200241. Dessa maneira, mesmo que não tenham sido 

acordados os juros moratórios, estes sempre serão devidos à taxa legal. Ainda que 

não haja alegação de prejuízos, os juros moratórios serão devidos, como determina 

o art. 407 do Código Civil de 200242.  

 

2.3.3 Juros quanto à capitalização: simples e compostos 

 

Sobre o tema, Luiz Antonio Scavone Junior destaca que capitalização é 

gênero, e tem como espécies: a capitalização simples, também conhecida como 

linear, e a capitalização composta ou exponencial identificada como de juros sobre 

juros43.   

Com base nessa classificação o Professor Fabiano Jantália, nos esclarece 

que; capitalização não é o que o senso comum consolidou: a cobrança de juros 

sobre juros, mas sim, a transformação em capital do valor equivalente ao juro 

vencido. Dessa forma, esse juro devido a partir de então não mais será parte 

acessório do principal44.    

A capitalização simples é aquela em que a taxa de juros incide apenas sobre 

o capital inicial em função do tempo e de forma linear. Desta maneira, não irão 

abranger os valores nominais acumulados. Exemplificando: Uma taxa de juros 
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simples com taxa mensal correspondente a 1% sobre determinado capital, em 15 

meses será de 15% de juros; 30 meses 30%, afetando apenas o capital inicial45.  

Na capitalização composta diferentemente da capitalização simples, incidirá 

juros sobre o capital inicial, que serão somados aos juros apurados até o momento 

anterior. É o regime de capitalização onde a taxa varia de forma exponencial, 

geométrica, em função do tempo acordado. Os juros serão calculados em cima de 

um valor acumulado em período imediatamente decorrido, e que já trazem os 

valores que foram incluídos previamente. Na matemática financeira esse valor futuro 

de um determinado capital inicial com juros capitalizados de forma composta, é 

conhecido como o montante46. 

 

2.3.4 Classificação das taxas de juros como indicador de juros compostos 

 

De acordo com esse estudo, a taxa pode ser nominal, efetiva ou real.  A taxa 

nominal é aquela que em geral é apresentada em termos anuais, porém os prazos 

de capitalização podem ser mensais, trimestrais ou semestrais. Na capitalização 

composta o período calculado poderá não coincidir com a taxa que foi estabelecida 

no contrato. Exemplificando: Um contrato de mútuo efetivado com taxa de juros 

nominais em 12% ao ano e capitalização de 1% ao mês. Percebe-se que a taxa está 

apresentada na forma anual, e a capitalização com periodicidade mensal. 

Corretamente anualizada resultará em um acumulado de 12,68% (taxa efetiva 

anualizada) ao invés dos 12% (taxa nominal) 47. 

A taxa nominal é aquela na qual o período indicado não coincide com a taxa 

real, efetiva que é capitalizada de forma composta (juros sobre juros). Tomando 

como exemplo: Taxa anual da caderneta de poupança: 6% (taxa nominal); 

Rendimento ao mês: 0,5% e taxa anual capitalizada de forma composta: 6,17% 

(taxa efetiva) 48.  

O conceito de taxa de juros real é o equivalente da taxa de juros efetiva 

deduzida da taxa inflacionária calculada para um determinado período. Para melhor 
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compreensão: Se a taxa de inflação media anual corresponde a 4,5% e a taxa de 

juros efetiva for de 12,68%, a taxa real de juros será correspondente a 8,18%49.   

 

2.4 A USURA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O conceito de usura está diretamente relacionado à ideia de juros 

exorbitantes e lucros excessivos, derivando desse raciocínio duas espécies 

apontadas em nosso ordenamento: a usura pecuniária, que se refere aos juros 

exorbitantes praticados e a usura real, que se refere aos lucros em excesso que se 

assemelha ao conceito de lesão50.  

Segundo os professores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, o conceito da 

lesão como “o prejuízo resultante da desproporção existente entre as prestações de 

um determinado negócio jurídico, em consequência da inexperiência, necessidade 

econômica ou leviandade de um dos declarantes” 51. Para a doutrina o conceito de 

lesão advém do prejuízo econômico ocasionado pela desproporção existente entre 

as prestações de um contrato, visto que, uma das partes contratantes sairá 

prejudicada ao que verdadeiramente pactuou em contraparte52.  

Com suporte no art. 4º da Lei nº 1.521/1951, que versa sobre os crimes 

contra a economia popular, podemos coletar do nosso ordenamento jurídico o 

conceito de usura a partir das suas duas espécies: usura pecuniária e usura real. 

Conforme já foi visto, a usura pecuniária está adstrita, sobretudo à taxa de juros, e a 

usura real abarca o conceito de lesão e lucros excessivos53.  

 

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, 
assim se considerando: 
a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em 
dinheiro superiores à taxa permitida por lei; cobrar ágio superior à taxa 
oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, 
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ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de 
crédito.   
b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente 
necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial 
que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou 
prometida. 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de cinco mil a 
vinte mil cruzeiros

54
.  

 

A usura real (lesão), instituído no diploma legal acima mencionado, reflete um 

lucro patrimonial da ordem de 20% ou mais, referente ao valor do pagamento feito 

ou prometido em concordância entre os contratantes. Configurando abuso, se for 

resultante da iminente necessidade, inexperiência ou leviandade do contratante que 

está no pólo passivo da relação jurídica. Art. 4º. b, da Lei 1.521/195155. 

A usura pecuniária está vinculada aos juros na estrita consequência da 

cobrança exagerada, acima dos limites legais56, contudo, não opera efeitos às 

instituições financeiras conforme jurisprudência do STF57, segundo a qual, nas 

operações do Sistema Financeiro Nacional, não haveria subordinação aos limites 

exigidos pela Lei da Usura. 

  

2.5 A LEI DA USURA 

 
Em conformidade com os ensinamentos do professor Celso Furtado, o Brasil 

na época que desencadeou a crise mundial de 1929, era um país monocultor e 

grande exportador de café, que se encontrava em intenso processo produtivo, com 

tendência progressiva de crescimento devido à expansão das plantações até aquele 

momento. Nesse cenário, deu-se a publicação da Lei de 1933, a conhecida “Lei da 

Usura” 58. 
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No entanto, devido às necessidades imediatas de recursos para financiar a 

retenção dos estoques como consequência imediata da falta de escoamento da 

produção devido à crise, existia igualmente a total impossibilidade nacional e 

internacional de obtenção do crédito necessário, e o país presenciou um momento 

de profunda instabilidade econômica e política59. 

O Decreto nº 22.626 de 1933, limitou os juros máximos cobrados dos 

devedores em 12% e proibiu a cobrança de juros compostos, anatocismo. O 

principal objetivo era impedir a crise do setor cafeeiro, que certamente inviabilizaria o 

crédito para o setor produtivo nacional. De acordo com o professor Fabiano Jantalia, 

houve uma convincente argumentação que sugeriu a limitação dos juros impostos 

pelo Decreto, e que conduziu ao rompimento do modelo liberalizante que 

predominava por mais de um século60. 

As justificativas trazidas pelo Decreto foram motivadas visando o interesse 

maior da economia do país, para que o capital disponibilizado a crédito não 

suportasse uma remuneração ambiciosa, fato esse que iria impedir o 

desenvolvimento das classes produtivas61. 

Ensina Luiz Antonio Scavone Junior, que os juros convencionais moratórios, 

estavam limitados em 12% ao ano, e a referida limitação apareceu nos arts. 1º e 5º 

do Decreto 22.626/33. O artigo 5º determinou que fosse admitido, pela mora dos 

juros contratados, que “[...] estes sejam elevados de 1% e não mais”. Esclareceu 

ainda o professor, que o art. 1º, limitava as taxas de juros a 12% ao ano em 

quaisquer espécies de contratos, ficando dessa maneira vedados estabelecer taxas 

de juros superiores ao dobro da taxa legal62. 
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Por fim, o limite determinado pela Lei da Usura são limites gerais para todos 

os contratos, inclusive vale destacar que é o mesmo limite posto pela Constituição 

Federal de 1988, que no artigo 192, § 3º, que acolheu o Decreto 22.626/3363.  

 

2.6 O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

 

Consoante os ensinamentos do mestre Roberto Luis Troster, a estrutura do 

Sistema Financeiro Nacional foi planejada na época da alta inflação. Para proteger a 

moeda, o passivo deveria ser fortalecido mediante múltipla indexação, que ajustaria 

a disparada dos preços objetivando uma liquidez imediata para a realização das 

aplicações financeiras e ganhos tributários. “Era um sistema estático, de um dia, 

onde as incertezas inflacionárias eram altas” 64.  

De acordo com informações relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional 

(SFN) e disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, o SFN é constituído por 

várias instituições que possibilitam a intermediação financeira entre credores e 

tomadores de recursos. A organização estrutural do SFN é composta por agentes 

normativos, agentes supervisores e agentes operadores.  Os agentes normativos 

definem as regas gerais, os supervisores fiscalizam os integrantes do sistema 

financeiro para que cumpram as regras estabelecidas pelos órgãos normativos, os 

operadores, são as instituições financeiras que fazem o papel de intermediários, 

fornecendo os serviços financeiros65. 

Com a finalidade de sintetizar de forma precisa acerca da origem do atual 

Sistema Financeiro Nacional, o mestre Letácio Jansen leciona66:  

 

O sistema bancário brasileiro passou a operar enquadrado jurídica e 
legalmente pelo programa governamental conhecido como PAEG – Plano 
de Ação Econômica do Governo, delineado pela Reforma Bancária (Lei n° 
4.595, de 31.12.64) e pela Reforma do Mercado de Capitais (Lei n° 4.728, 
de 14.07.65). Em 1964, o governo permitiu que o Brasil tivesse um sistema 
financeiro segmentado e supervisionado pelo Banco Central, entidade 
federal que regulamenta e controla o setor bancário, executando também as 
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políticas monetárias e cambiais do país. Tais reformas constituíram a 
estrutura do atual sistema financeiro nacional, amparados pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN).  
 

A Lei nº 4.59567 de 31 de dezembro de 1964 organizou a política e as 

instituições monetárias, bancárias e creditícias, e criou o Conselho Monetário 

Nacional. Converteu a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), em 

autarquia federal, com o nome de Banco Central do Brasil. Conforme dispõe o art. 1º 

desta lei, a estrutura e a regulação do Sistema Financeiro Nacional, obedece a 

seguinte formação: Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do 

Brasil S/A, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e demais instituições 

financeiras públicas e privadas. Ensina o professor Nelson Abrão que, embora a 

referida lei tenha revigorado o setor financeiro e o mercado, na atual conjuntura 

estaria em descompasso em relação aos avanços da economia, as relações 

internacionais e principalmente no que estabelece a política monetária68.  

  

Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente 
Lei, será constituído: 
I - do Conselho Monetário Nacional; 
II - do Banco Central da República do Brasil; 
II - do Banco Central do Brasil;(Redação dada pelo Del nº 278, de 28/02/67). 
III - do Banco do Brasil S. A.; 
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.  

 

Leciona Fabiano Jantalia, que o momento atual das finanças no mundo, é 

caracterizado por um alto nível tecnológico dos complexos instrumentos financeiros, 

em um mundo que vivencia o fenômeno da transnacionalidade associado 

intimamente à globalização. A ideia original restrita às instituições financeiras, não 

mais representa com precisão o momento presente. A partir dessa ideia, o sistema 

financeiro na atualidade é definido como o ente que disponibiliza serviços financeiros 

compondo três grandes segmentos: o mercado financeiro, o mercado de seguros 

privados e o mercado de previdência complementar69.  
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A ideia central do SFN é estar organizado em um conjunto de entidades e 

instituições que promovam a intermediação financeira, exercendo suas funções nos 

quatro tipos de mercados: o mercado monetário; o mercado de crédito; o mercado 

de capitais e o mercado de câmbio, visando facilitar o encontro entre credores e 

tomadores de recursos. O SFN é organizado por agentes normativos, supervisores e 

operadores. Essa ordenação está apontada no quadro a seguir70.  

 

    QUADRO 1 - COMPOSIÇÃO DO SFN SEGUNDO O BCB  

Órgãos normativos Entidades Supervisoras                         Operadores                               

 

 

 

 

 

Conselho Monetário  
Nacional 

 

 

Banco Central do Brasil 

 

 

 

- Instituições financeiras 
captadoras de depósito à 
vista 
- Outras instituições 
financeiras 

 

- Outros 
Intermediários 
financeiros e  
administradores 
de recursos de 
terceiros 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Valores 
Mobiliários 
 

 
- Bolsa de mercadorias e  
futuros 
- Bolsa de valores 
 
 

 

 

Conselho Nacional de 
Seguros Privados 
 

 

 

 

Superintendência Nacional  
de Seguros Privados 

 
- Resseguradores 
- Sociedades seguradoras 
- Sociedades de capitalização 
- Entidades abertas de previdência 
complementar  

 

Conselho Nacional de  
Previdência 
Complementar 

 

Superintendência Nacional 
de Previdência 
Complementar 

 

- Entidades fechadas de previdência 
complementar 

 
  Fonte: BCB (2009) (com adaptações) 71  
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2.7 OS JUROS BANCÁRIOS À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002  

 

Ensina o mestre Luiz Antonio Scavone Junior72, que o Código Civil de 2002 

estabeleceu a taxa legal para os juros moratórios, no entanto, omitiu para os juros 

compensatórios legais. Ainda que haja previsão legítima para o mútuo feneratício 

sem convenção expressa de juros conforme dispõe o art. 591 do CC/2002, 

descuidou de outras hipóteses como os juros decorrentes do art. 677, ou os 

convencionados sem estipulação de taxa. A esses casos, por afinidade, aplica-se a 

taxa de juros legal conforme determina o art. 406 do CC/200273. 

 

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o 
forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, 
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do 
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.  
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos 
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se 
refere o art. 406, permitida a capitalização anual.  
Art. 677. As somas adiantadas pelo mandatário, para a execução do 
mandato, vencem juros desde a data do desembolso.  

 

Aduz Scavone Junior, que o Código Civil de 2002, limitou em 2% ao mês os 

juros convencionais compensatórios, conforme ordena o art. 406 do CC de 2002; 

validado pelo CTN art. 161, §1º; e o Decreto 22.626/33, em seu art. 1º. No tocante 

ao mútuo feneratício que é examinado no art. 591 do CC/2002, essa limitação 

relacionada às taxas de juros deriva da taxa legal do art. 406 do CC/2002. Ressalta 

igualmente, que a determinação do texto legal veda a capitalização com 

periodicidade inferior à anual, ou seja, 1% ao mês74.  

 

 DECRETO Nº 22.626/33
75

 
 Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em 

 quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.  
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 Código Tributário Nacional
76

  
 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de 

 juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da 
 imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas 
 de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.  
 § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados 

à taxa de um por cento ao mês.  
 

 Os doutrinadores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona esclarecem que o Código 

Civil brasileiro não definiu qualquer limitação para a modalidade de juros 

compensatórios. É oportuno ressaltar que a atual orientação estabelecida pelo artigo 

192 da Constituição Federal trouxe mais agilidade para o mercado financeiro, haja 

vista que as normas administrativas continuarão regendo as atividades bancárias até 

que se concretizem as anunciadas leis complementares77. 

Com relação aos juros legais moratórios, os mesmos foram tratados no art. 

406 do CC/2002. Segundo Stolze e Gagliano, o legislador civil fez escolha por juros 

flutuantes, uma vez que não foi determinado o percentual máximo para a delimitação 

dos juros empregados, admitindo-se como base, a taxa que estivesse em vigor para 

a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional. É importante sublinhar, que a 

taxa referenciada, é a Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), 

atualmente utilizado pela Fazenda Pública para os cálculos de tributos federais, ou a 

taxa mencionada no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional78. 

 
2.8 AS CONTROVÉRSIAS EM TORNO DO ARTIGO 192, PARÁGRAFO 3º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

O texto original do artigo 192 da Constituição Federal de 1988 considerava 

que uma única lei complementar iria determinar as bases do Sistema Financeiro 

Nacional (SFN). No entanto, após muitos anos da carta constitucional ter sido 

promulgada, ainda persiste a lacuna relacionada à regulamentação do tema. O art. 
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192 da Constituição Federal de 1988, caput, incisos e parágrafos esteve em vigência 

em sua versão de origem até o ano de 200379. 

O ponto crítico das discordâncias no parlamento em relação à matéria, juros 

reais, ocorreu devido aos métodos e critérios técnicos utilizados. Dessa forma, 

evoluíram as polêmicas relacionadas à aplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 192 

da Constituição de 198880. Pretendendo uma análise mais precisa, foi transcrito o 

artigo 192 caput da CF/88 e o § 3º em sua redação original. Adiante será colocado o 

texto atual do art. 192 caput em vigor. In verbis 81: 

 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da 
coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, 
sobre:   
[...] 
§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste 
limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas 
modalidades, nos termos que a lei determinar.  
 
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o      
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares, que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 
instituições que o integram.  

 

Confrontando os dois caputs, percebe-se que a regulamentação ocorrerá não 

mais por uma lei complementar, mas por leis complementares. Nessa lógica, 

autoriza o legislador à possibilidade de desagrupar o espírito original da norma de 

acordo com diversos interesses82. 
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Para melhor interpretação do artigo é importante observar os princípios 

norteadores para a promoção do desenvolvimento equilibrado do país servindo aos 

interesses da coletividade. Conforme o Relatório Final da Subcomissão do Sistema 

Financeiro é imprescindível ter a compreensão de que as atividades financeiras 

fazem parte de uma concessão do Estado. Sendo assim, estas instituições 

financeiras, devem pautar-se segundo com os interesses maiores da sociedade. 

Entretanto, resta comprovado a real incapacidade para a adequação a esse papel. 

Nesse contexto, com a ausência de princípios constitucionais na carta em vigor, os 

intermediários financeiros não se sentem obrigados por absoluta falta da norma, 

assim como empatia para exercerem suas funções sociais 83. 

É certo que não ocorreu consenso no congresso para a regulamentação do 

tema no ínterim entre a promulgação da Constituição e a Emenda Constitucional nº 

40. A inexistência de composição entre os parlamentares em relação ao texto no § 

3º do art. 192 da Constituição Federal e os desentendimentos quanto à limitação dos 

juros determinado na norma, bem como, às divergências quanto à técnica da 

redação do texto no que tange aos limites das comissões e outras remunerações 

direta ou indiretamente relacionadas à concessão do crédito, prevaleceram84. 

Após a promulgação da EC nº 40 de 2003, verificou-se um arrefecimento 

generalizado, às novas iniciativas parlamentares para a regulamentação do Sistema 

Financeiro Nacional. Constatou-se vitoriosa a relutância das instituições financeiras 

em se colocarem a serviço da sociedade85.  

 

2.8.1 A polêmica referente à autoaplicabilidade do artigo 192, § 3º da 

Constituição Federal de 1988 

 

Acaloradas discussões no parlamento se formaram em torno da inexistência 

no ordenamento jurídico brasileiro do conceito relacionado aos juros reais. Alguns 

constituintes defendiam a necessidade de lei complementar conforme normatizava a 

redação do artigo com o intuito de melhor compreensão da ideia e metodologia 

relacionado ao tema. Outro segmento mais radical defendia ser um absurdo fixar as 
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taxas de juros reais em uma Constituição. Para estes, o mercado é muito dinâmico 

para ficar preso em uma redoma artificial. Entendiam que os juros altos não 

poderiam ser combatidos por meios legais86. 

O Presidente da República Federativa do Brasil José Sarney e o Consultor 

Geral Saulo Ramos, não acreditavam na aplicação imediata do dispositivo 

constitucional que limitava os juros reais. Tal certeza estaria assentada na redação 

do artigo, que no seu caput, textualmente fazia referência à edição de lei 

complementar para que houvesse limitação para o preço do dinheiro87. Entretanto, o 

chefe do poder executivo valendo-se da prerrogativa do cargo, recorreu ao Decreto 

nº 92.889, estabelecendo uma interpretação mais favorável às leis de mercado. 

Assim sendo, a Constituição entraria em vigor, mas não haveria limitações para o 

preço do dinheiro, tornando assim, necessária a edição de lei complementar, 

conforme o parecer jurídico do Consultor-Geral88.  

 
Decreto nº 92.889/86

89  
Art. 22. Cabe, privativamente, ao Presidente da República aprovar parecer 
da Consultoria Geral da República. 

  § 1º Aprovado o parecer, será integralmente publicado no Diário Oficial 
 da União, salvo deliberação presidencial em contrário. 

     § 2º O parecer aprovado e publicado, juntamente com o despacho 
 presidencial, adquire caráter normativo para a Administração federal,  cujos 
 órgãos e entes ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento

90
.  

 

A equipe econômica do governo Sarney estava previamente preparada para 

examinar a matéria relacionada à autoaplicabilidade do limite dos juros, que se 

mostrava como um obstáculo resultante da redação do § 3º do artigo 192. O 

consultor geral da República, Dr. Saulo Ramos, foi o responsável pelo parecer que 

assegurava a necessidade de autorregulamentação de todo o artigo 192 como 
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requisito indispensável para a vigência do limite dos juros, conforme o Parecer SR -

70, de 7 de outubro de 198891. In verbis92: 

 

§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste 
limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas 
modalidades, nos termos que a lei determinar.  

 

Consoante preleção do jurista brasileiro Celso Ribeiro Bastos, o § 3º do art. 

192 da Constituição Federal de 1988, o uso textual da expressão “juros reais”, não 

agrega em si, os requisitos necessários para a aplicabilidade imediata. Dá-se a 

entender a partir do mandamento textual, a existência de juros que não sejam reais. 

Assim, interessa uma maior compreensão para que possamos estar certos acerca 

de critérios confiáveis para melhor entendimento quanto ao termo utilizado, e não 

apenas amparado na aparência, no artifício, na ficção93.  

É de bom alvitre a determinação precisa do que sejam juros reais. É essencial 

para que possa ser autorizada a aplicação da norma, esta faz previsão no mesmo 

parágrafo da figura criminosa, pela não obediência destes limites de rentabilidade 

financeira. Sendo imperiosa a descrição dos pressupostos que integram esta figura, 

sob pena de transgredirmos o princípio da tipicidade penal94. 

Diante do quanto explicitado, o professor Celso Bastos, acentua que: “Mas é 

curial que nenhum dos preceitos aí contidos, sejam eles incisos, parágrafos ou 

alíneas, não podem ser aplicados sem a prévia edição da lei complementar 

requerida pelo caput do art. 192” 95. Especificamente para que o parágrafo pudesse 

contemplar norma dessa magnitude; salientando, ser antagônica ao contido em seu 

texto normativo, seria necessário que o próprio parágrafo excepcionador dispusesse 

expressamente a ressalva. Como consequência da omissão, o parágrafo será 
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sempre interpretado em conformidade com o caput do artigo. Assim, vigora a 

exigência genérica para todo o sistema financeiro, a edição da lei complementar96.  

Acerca da importância do tema em estudo, e suscitando opinião diversa, o 

professor Manoel Jorge e Silva Neto leciona ser norma de natureza constitucional 

econômica com eficácia plena e imediatamente operativa, não sendo necessária a 

edição de lei complementar para a eficácia do texto. Ensina o professor que todo o 

parágrafo está ligado ao conteúdo do artigo, mas mantém a autonomia normativa, 

além do que, o parágrafo em análise não está travado ao sentido literal do caput. 

Acrescenta ainda, que muitas vezes durante a elaboração constitucional, em 

particular a Carta de 1988 para que não ficasse ao final um número excessivo de 

artigos, a relatoria reduziu os artigos a parágrafos, porém mesmo nesse caso não 

entravaria a eficácia do Texto97.  

O Ministro Paulo Brossard, no voto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

4-7 em 07/03/1991, (parágrafo 3º do art. 192 da Constituição Federal), defende o 

seu posicionamento quanto à aplicabilidade imediata do mencionado parágrafo, por 

entender que a norma contida no dispositivo, tem elementos de norma autônoma. 

“não subordinada à lei prevista no caput do artigo” 98. 

 

Tenho para mim que o disposto na primeira cláusula do § 3º do art. 192 da 
Constituição é autoaplicável, pois não necessita de nenhum suplemento 
legal para dizer tudo o que quer e a lei complementar que vier a ser editada 
há de ser-lhe fiel ou será inconstitucional. Mas quando não fosse ela não 
poderia ser tomada como cláusula não escrita; embora fosse, 
supostamente, de eficácia limitada, nem por isso deixaria de produzir 
efeitos, que tanto seriam revogatórios da legislação que o contrariasse, com 
seriam condicionantes da atividade legislativa, administrativa jurisdicional

99
.  

 

O entendimento do Ministro Paulo Brossard acima registrado, é inteiramente 

ratificado pelo professor Luiz Antonio Scavone Junior, que o adota literalmente100. 

 

                                                           
96

 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. São Paulo: Saraiva, 1990.  
7 v, p. 444. 
97

 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Ltr, 2001. p. 170. 
98

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4 - 7. Partido 
Democrático Trabalhista - PDT. Presidente da República. Relator: Ministro Sydney Sanches. Brasília, 
DF, 7 de março de 1991. p. 191. Brasília, . Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266153. Acesso em: 23 set. 
2019.  
99

  Ibidem, p. 225-226. 
100

  SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no Direito Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009,  p. 277.  



38 
 

3 O PROCESSO LEGISLATIVO PARA A ELABORAÇÃO DO PARÁGRAFO 3º DO 

ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A REVOGAÇÃO 

ATRAVÉS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40 DE 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Na primeira fase do processo constituinte, o Sistema Financeiro foi tratado em 

conjunto na Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. Iniciada a 

instalação dos trabalhos no Congresso, ficou decidido que cada comissão seria 

formada por três subcomissões, desta forma a Comissão estaria incompleta, lhe 

faltava a terceira subcomissão. Para solucionar a lacuna existente, ficou decidido 

que o sistema financeiro seria a terceira subcomissão que completaria a Comissão, 

dessa forma foi criada a Subcomissão do Sistema Financeiro101. 

Os trabalhos da Subcomissão estavam orientados nos debates das normas 

relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional. A subcomissão foi presidida pelo 

constituinte Cid Sabóia de Carvalho, a relatoria, com o constituinte Fernando 

Gasparian102. Interessante apontar a biografia do relator: Deputado Federal pelo 

(PMDB), ex- Ministro da Indústria e Comércio na administração do Presidente João 

Goulart, industrial que militava pelo ajustamento estrutural do sistema industrial, 

agrícola e comercial e comércio exterior. Na década de 70, participou da criação no 

então MDB, da ala: “MDB autêntico”, com objetivo de se opor a políticas que 

propagasse intuitos de privatização, desnacionalização e pagamento da dívida 

externa. Detentor de um perfil assumidamente nacional-desenvolvimentista103. 

A Assembleia Constituinte trouxe a questão relacionada ao Sistema 

Financeiro a ponto de merecer uma Subcomissão específica. Esse tema jamais foi 

objeto de destaque na tradição constitucional brasileira, bem como é assunto pouco 

abordado nas Constituições de muitos países estrangeiros, haja vista que, “As 

disposições constitucionais, em grande maioria, referem-se à emissão de moeda e à 
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organização e funções do Banco Central do que ao Sistema Financeiro” 104. É 

importante atentar para o ponto de vista registrado pelo constituinte Fernando 

Gasparian em relação à novidade proposta: Com o potencial de desenvolvimento, é 

presumível que exista um sistema financeiro eficiente e capaz de agregar 

poupanças variadas na economia e as direcione para financiar investimentos que 

possam dar retorno à sociedade. Passados mais de 22 anos desde a criação do 

atual Sistema Financeiro Nacional, a economia e a sociedade experimentaram 

visíveis modificações estruturais. A nossa atual Constituição, carece de dispositivos 

que delimite, norteie as intermediações financeiras. Com esse vazio legal, é provável 

o acúmulo de problemas105.  

 

3.1 EXCERTOS DA REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA SUBCOMISSÃO DO 

SISTEMA FINANCEIRO 

 

As reflexões trazidas pelos professores e autoridades convidados para a 

reunião de audiência pública na Subcomissão do Sistema Financeiro, de forma 

inquestionável agregaram conhecimentos específicos para a condução dos debates 

no parlamento, objetivando a elaboração da Constituição Federal do Brasil de 1988.  

O professor Walter Barelli,106 manifestou-se em sua exposição a respeito da 

necessária vinculação da atividade bancária a um serviço social. Destacou que, por 

ser um serviço de utilidade pública concedido pelo Estado a banqueiros privados, o 

não cumprimento da função social, deveria a concessão ser readquirida pelo 

cedente107. 

[...] o banco é um serviço público e, para exercer essa finalidade de agente 
do desenvolvimento e inclusive para controle da taxa de juros, precisa sair 
da regra do jogo da especulação, mas os interesses comerciais de 
particulares impedem isso.  
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A Constituição de 1946 trazia um artigo falando que a usura, em todas as 

suas modalidades, seria punida na forma da lei. No entendimento do professor, essa 

disposição trouxe problemas, porque as taxas de juros estavam fixadas em 12%, 

conforme recomendava a proposta do constituinte Fernando Gasparian, porém 

apenas os bancos oficiais obedeciam a essa norma constitucional, os demais 

bancos sempre encontravam atalhos para fugir da taxa oficial de juros108. 

O problema da taxa de juros foi um tema da máxima importância, o seu 

controle era fundamental para que houvesse condições de evitar os efeitos 

catastróficos que pudessem sobrevir para a sociedade. Foi importante perceber que 

mesmo estando escrito que a usura seria punida na forma da lei, se compreendia 

que na proposta do deputado constituinte Fernando Gasparian, não havia definição 

em relação à sua questão prática. É de conhecimento geral que existem regras para 

as vendas a crédito, entretanto, as grandes lojas de departamento e financeiras, na 

prática impõem taxas além de qualquer imaginação, é o conhecido crédito de 

balcão, que é previsto no crime de usura. Existe a atividade criminosa que explora o 

sistema de crédito de forma variada. “[...] acontece o que vimos várias vezes, 

principalmente no setor de financeiras, porque o tomador de CDB, que pode ser uma 

indústria, tem informações suficientes e nunca vai pagar o juro que paga o 

comprador de um eletrodoméstico” 109. 

Existe um crime que precisa ser categorizado, é nesse espaço que o 

constituinte começou a falar sobre a taxa de juros, enfatizou o orador.  Na proposta 

apresentada, não foi estabelecida qual seria a taxa de juros real, essa 

particularidade deveria ser tratada com melhor amplitude por uma lei ordinária. Isso 

porque o conceito de juros no Brasil é flexível. Enfatizou o convidado; que é 

importante a existência de um mecanismo constitucional que traga o tema à 

legislação para impedir crimes contra a economia popular110. 

O economista Celso Furtado111 tratou a matéria do tabelamento dos juros 

como um assunto que não deveria ser tema para uma carta constitucional. 
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Argumentou que a atividade bancária está em permanente evolução, assim como o 

conceito do dinheiro também é detentor dessa característica. Desta maneira, é 

importante ter a ideia de que a figura do banco tradicional não existe mais. O banco 

opera em diversas áreas, sendo possível disponibilizar outros serviços e cobrar o 

correspondente às taxas de juros de maneira indireta112. 

Pergunta básica feita pelo palestrante: Por que tivemos no Brasil taxas de 

juros tão elevadas, qual a explicação? Como resposta, ensinou que as taxas de 

juros elevadas não têm um objetivo em si; não objetiva como sugere a teoria 

tradicional, o aumento da taxa de poupança em decorrência do aumento da taxa de 

juros. Mas, em essência a resposta vem como consequência da maneira tradicional 

de operar o sistema bancário, onde se controlam os juros passivos, aqueles que os 

bancos pagam pelos seus depósitos113.  

O sistema bancário tem a capacidade de criar dinheiro, desta maneira existe 

a tendência de expansão do crédito e a consequente potencialização nos lucros. No 

momento em que se aumentam as taxas de juros, prontamente são elevadas as 

comissões, taxas e os chamados spreads, dentre outros. Em virtude disso, não é 

sensato deixar as regras do sistema apenas por conta da lei do sistema monetário e 

financeiro, se assim for, haveria a tendência ao agravamento da especulação114.  

Magistralmente ensinou o professor que o objetivo da política monetária é a 

administração da taxa de juros. Aliás, durante cada fase do desenvolvimento do 

país, as autoridades que direcionaram a política monetária, precisaram saber o 

exato limite para a disponibilização do dinheiro ou do crédito115.  

De acordo com o pensamento do expositor, as atividades especulativas 

tendem a qualificar o mundo da intermediação financeira. A principal consequência 

da especulação financeira descontrolada é a excessiva elevação das taxas de juros.  

Essa ideia mereceu especial destaque: todas as atividades financeiras admitem a 
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especulação financeira, “fator de concentração de renda e desestímulo dos 

investimentos produtivos” 116. 

Para que haja uma relação harmônica entre a política monetária, e a política 

econômico-financeira, é fundamental haver uma disciplina no preço do dinheiro. 

Conceitualmente, o dinheiro faz parte de uma realidade mutável, sempre em rápida 

evolução, assim como a atividade bancária. “Sou, em princípio, contra um limite 

rígido, determinado para sempre, em um documento da natureza de uma 

Constituição” 117.  

Consoante ensinamento do doutor Carlos Lessa118, no moderno modelo 

capitalista o sistema financeiro apoderou-se de uma posição terminantemente 

estratégica. Não apenas pelo motivo de fazer as intermediações financeiras, mas 

também na capacidade de operacionalizar as conversões de passivos na forma, 

tempo e prazos diversos. Acrescentou que esse poder se vinculou inclusive, nas 

mudanças das estruturas dos ativos, como a criação e multiplicação dos ativos 

financeiros, “é um núcleo, funcionamento do macro-organismo, que é o sistema 

econômico” 119.  

Ressaltou o expositor que não deveriam existir dúvidas na sociedade 

referente à regulação e funcionamento desse elemento essencial do sistema 

econômico, que necessitaria ser efetivado através do Estado. Devido à imensa 

sensibilidade do sistema financeiro em afetar, de maneira positiva ou negativamente 

o funcionamento e a rotina de todos os outros agentes econômicos. Assim, “deve 

obviamente ser preceito constitucional” 120.  

O sistema financeiro trabalha com a base de cálculo de todos os valores 

patrimoniais da sociedade econômica moderna; a taxa de juros. Essa taxa é 

extremamente sensível a qualquer movimento, comportamento e percepções que 

ocorram nesse subsistema neurológico, conforme ilustração feita pelo professor 

Lessa. Afirmou que inexiste na sociedade moderna, o distanciamento do Estado em 
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relação aos poderes de regulação, de devassa, de monitoramento específico e 

especial do funcionamento do sistema financeiro121.  

Prosseguindo na exposição, da história do sistema bancário no Brasil, 

confirmou-se que a competição interbancária tem como regra fundamental a 

multiplicação de agências para a captura do dinheiro em trânsito. Esse fato 

demonstra que a nossa organização bancária não se relaciona adequadamente com 

a organização diretamente produtiva da economia. “Nossos bancos são gigantescos 

em número de agências, porém são pigmeus em capacidade de gerar empréstimos 

e realizar operações de longo prazo” 122.  

 

3.2 DISCUSSÕES DO ANTEPROJETO NA SUBCOMISSÃO DO SISTEMA 

FINANCEIRO 

 

Fundamentando o tópico, o Relator em cumprimento ao Regimento da 

Assembleia Nacional Constituinte, nos termos do artigo 17 § 1º, estaria incumbido 

em apresentar o relatório fundamentado com anteprojeto da matéria para a 

elaboração do projeto de Constituição123.  

 

Art. 17. O Relator, na Subcomissão, com ou sem discussão preliminar, 
elaborará seu trabalho com base nos subsídios encaminhados, nos termos 
do estabelecido neste Regimento, devendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
apresentar relatório fundamentado com anteprojeto da matéria. 
§ lº O anteprojeto será distribuído, em avulsos, aos demais membros da 
Subcomissão para, no prazo dos 5 (cinco) dias seguintes, destinados à sua 
discussão, receber emendas. 

 

Com o intuito de fundamentar a temática da discussão relacionada aos juros, 

o Relator da Subcomissão Deputado Fernando Gasparian, narrou a crítica feita pelo 

Presidente da Sociedade Rural Brasileira contra o Sistema Financeiro, que inclusive, 

se autodeclarou como sendo um homem conservador. “Ele veio aqui e disse que, na 

sua opinião, o sistema financeiro brasileiro hoje é um sistema oligopolista e 
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cartorial”124. Esta declaração ilustrou com a devida clareza, que o tema abordado 

não estava circunscrito a um determinado segmento ideológico: progressista ou 

conservador.  

O que aconteceu no Brasil em relação aos juros máximos que foram cobrados 

da população foi gravíssimo. Quando os jornais noticiaram as preocupações do 

Constituinte Albano Franco acerca dos graves problemas da Confederação Nacional 

da Indústria, foi algo espantoso. Na realidade, os empresários na sua maioria 

estavam quebrados. Verificou-se a necessidade de colocar um “basta”, na situação. 

Ressaltou o Deputado Gasparian125.  

Em seu pronunciamento, o relator enfatizou que a lei dos juros não se deu 

com exclusividade apenas no Brasil, ocorreu em muitos países, inclusive nos 

Estados Unidos. Entretanto, lá não está escrito na Constituição. Se a proposta for 

aprovada, o sistema bancário brasileiro continuaria a ser de competência da União. 

Nos Estados Unidos, são atribuições dos Estados, inclusive alguns, têm aprovado a 

lei de juros e a lei da usura. No Brasil, o sistema financeiro colaborou com o setor 

produtivo por mais de vinte anos, com juros aceitáveis, “porque tivemos uma lei de 

usura que funcionou desde 1933, elaborada pelo Presidente Getúlio Vargas” 126.   

Adiante, observou-se que o sistema financeiro do Brasil tomou tal magnitude 

política, que no entendimento da Subcomissão; “para que esse setor trabalhe em 

conjunto com o interesse nacional juntamente com os interesses dos banqueiros, é 

indispensável assegurar na Constituição limites, e ajudar o país a ter referências”. 

Os bancos são essenciais para a sociedade, uma vez que eles fazem o sistema de 

intermediação financeira127.  

A fala do Presidente da Subcomissão ressoou como um alerta para as 

prováveis consequências relacionadas aos trabalhos que estavam sendo 

desenvolvidos. Esclareceu que: à medida que propusermos inovações, 

inevitavelmente seremos criticados. Uma referência clara à matéria publicada no dia 

anterior pelo Jornal do Brasil, veiculando críticas contundentes à Subcomissão, com 

o objetivo segundo ele, de ridicularizar, fazer chacota aos trabalhos realizados. Uma 
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implacável montagem dos lobistas na imprensa nacional, sem dúvida, contrários aos 

avanços aqui conquistados. Essa observação foi fruto da análise feita anteriormente 

pelo Constituinte integrante da Subcomissão, José Carlos Vasconcelos. “Temos de 

verificar o seguinte: hoje, todos os órgãos de imprensa representam grupos 

econômicos, que, de certo modo, ligam-se ao Sistema Financeiro” 128.  

Para manter a lealdade da pesquisa, que objetiva demonstrar os interesses 

de grupos contrários aos propostos pela Subcomissão do Sistema Financeiro, a 

citação do constituinte José Carlos Vasconcelos, trouxe o seguinte diagnóstico: Os 

jornais e a televisão veicularam com naturalidade a mobilização das forças que se 

contrapõem aos trabalhos feitos pelos integrantes da Subcomissão do Sistema 

Financeiro129.  

 
No "Jornal da Globo" de antes de ontem, às 23 horas, que foi ao ar um 
pouco mais tarde, por causa dos jogos que estão sendo transmitidos, o 
comentarista econômico daquela emissora fez uma referência de que, ao 
propor a fixação dos juros reais a serem cobrados pelo sistema financeiro, 
o Relator estava voltando à Idade Média, inspirando-se em São Thomaz de 
Aquino. 

 

O deputado José Carlos Vasconcelos destacou que nenhuma análise técnica 

deu sustentação às críticas apresentadas ao relatório do relator constituinte 

Fernando Gasparian. Advertiu ainda, que um poderoso lobby se estruturou ancorado 

na imprensa nacional, com um objetivo claro e contrário aos avanços conquistados 

pela Subcomissão130. 

Foi necessário ressaltar o fragmento da explanação proferida na 

Subcomissão do Sistema Financeiro pelo Constituinte Darcy Deitos, que descreveu 

de forma precisa o retrato de um país que pouco mudou desde a promulgação da 

Carta Constitucional de 1988. A fala do parlamentar enfatizou uma situação 

catastrófica relacionada ao endividamento e as consequências que diretamente 

atingiram o povo que mais necessita do crédito financeiro131:  
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Que essa justiça social venha sem a exploração do que todos assistimos 
hoje: o povo brasileiro ser explorado por um sistema capitalista selvagem, 
onde, especialmente o apetite dos banqueiros não tem limite neste País. 
Estamos assistindo a um descalabro total na nossa economia, com o open 
e o over batendo recordes em nossa história. 
[...] 
Não sei quem é que tem mais poder, se o Executivo, se os banqueiros, que 
tomaram conta deste País, pois a voracidade financeira chegou a limites 
inaceitáveis. Temo por isto, porque a história nos mostra que, no limiar das 
grandes convulsões sociais de qualquer país, sempre esteve à frente o 
problema financeiro.  
 
 

Considerando o pronunciamento do parlamentar Darcy Deitos, ficou evidente 

que o processo político e financeiro no Brasil, esteve enraizado no coronelismo, no 

fisiologismo e no levar vantagens. A esperança, segundo a fala do deputado, estaria 

na Assembleia Nacional Constituinte, que por meio da Lei Maior, forte, fosse 

possível encontrar o caminho do progresso à altura da nação brasileira132.  

 A redação final do Anteprojeto, aprovado na Subcomissão do Sistema 

Financeiro em 24 de maio de 1987, no artigo 2º, foi colocado em destaque à função 

social das instituições financeiras, e o artigo nº 16 propôs a extinção do Conselho 

Monetário Nacional133. 

 
Art. 2º, As instituições financeiras, públicas e privadas, exercem função 
social e suas atividades devem subordinar-se aos interesses da 
coletividade, segundo os princípios gerais da ordem econômica e social 
definidos nesta Constituição.  
[...] 
Art. 16. Fica extinto o Conselho Monetário Nacional.  
 
 

O anteprojeto aprovado não fez referência ao limite das taxas de juros anuais 

em 12%, conforme era a intenção proposta pelo relator. Todavia, o esforço dos 

parlamentares objetivou definir princípios constitucionais. O consenso que 

prevaleceu foi que a matéria deveria ser tratada posteriormente por lei ordinária. 
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Uma vez que encaminhado à Comissão do Sistema Tributário Orçamento e 

Finanças, o anteprojeto foi revisado e conservado quase que integralmente a sua 

essência134. 

 

3.3 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1.498  

 

Na 265ª sessão a Assembleia Nacional Constituinte, realizada em 11 de maio 

de 1988, foi votada e aprovada em plenário a emenda nº 1.498, de autoria do 

Deputado Constituinte Fernando Gasparian. Posteriormente incorporada no título VII 

do Capítulo IV, artigo 192 parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988135.  

Reproduzindo as palavras do Presidente da Assembleia Nacional Constituinte 

de 1988, Ulysses Guimarães: “O nobre Constituinte Fernando Gasparian quer inclui 

no artigo 225 um inciso aditivo, que tem esta redação” 136:  

 

As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações, direta ou indiretamente referida a concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a 12% (doze por cento) ao ano. A cobrança acima 
desse limite será conceituada como crime de usura, punida em todas as 
suas modalidades nos termos em que a lei determinar. 
 

Em apoio à emenda nº 1.498, o Constituinte Gastone Righi ressaltou que a 

taxa limite fixada em 12% ao ano, é um número que não surgiu magicamente. Este 

índice foi o que prevaleceu desde 1934, é um patamar razoável a ser cobrado 

daqueles que precisam do crédito e do financiamento. Reiterou o deputado: “Acima 

disto é agiotagem, é usura, é crime, é extorsão”. Na ocasião, criticou 

veementemente os privilégios concedidos aos banqueiros e casas de créditos137.  
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No pronunciamento do parlamentar Gastone Righi, ele esclareceu que o 

Deputado Fernando Gasparian, objetivava que as taxas de juros reais, melhor 

dizendo, as conhecidas taxas de juros sobre os empréstimos ou operações 

financeiras, retiradas a correção monetária, fossem processadas em no máximo 

12% ao ano. Em verdade, a emenda resgatou com perfeição a lei da usura, que 

ainda vigora em nosso ordenamento jurídico138.  

Os jornais divulgavam constantemente, que o país se debatia em uma crise 

desenfreada, que levava à pobreza os trabalhadores. É importante destacar que a 

opulência foi verificada apenas para aqueles que viviam do mercado financeiro. O 

dinheiro do povo foi consumido sem cerimônia alguma sob a forma de juros 

extorsivos em cima dos particulares e entidades públicas. À época, se convivia com 

valores de juros cobrados nos financiamentos de bens duráveis de consumo que 

alcançavam quase 2000% ao ano, algo em torno de 30 ou 40% ao mês139. 

O Constituinte Gastone Righi, ressaltou que a emenda de autoria do 

Deputado Fernando Gasparian resgatou não menos que os princípios éticos, e 

buscou um mínimo de referência na cobrança de juros. “Nenhum país do mundo 

cobra juros acima de 12% além da inflação” 140. Enfatizou em seu pronunciamento 

que foi preciso que a Assembleia demonstrasse coragem para dar um “basta”, e 

impor limites à sanha da cobrança de juros, e que fossem restabelecidos os valores 

do trabalho acima da exploração do empréstimo capitalista. Defendeu que o projeto 

fruto da Subcomissão do Sistema Financeiro requer por absoluta necessidade ser 

tratado como tarefa constitucional.  

O Deputado Gastone Righi, em 1983 apresentou à Câmara dos Deputados 

um projeto de lei que fixava em 12% os juros, além da correção monetária. 

Entretanto, “[...] o lobby dos banqueiros o fez arquivar [...]” Nesse corte da fala do 

parlamentar, no mínimo, o segmento financeiro foi colocado diante de fortes indícios 

da grande influência lobista que subsiste nos ambientes públicos141.  

O pronunciamento do Constituinte Luiz Gushiken esteve amparado no 

conceito de que a função social deveria abarcar o setor financeiro no Brasil. 

Considerou o fato de milhares de pequenos e médios empresários, em especial os 
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do campo, estivessem sofrendo com a dor da falência, resultante da incapacidade 

em honrar os compromissos derivados dos juros excessivos que foram exigidos 

pelos bancos em decorrência dos empréstimos concedidos. Em seguida, passou a 

ler um trecho veiculado pelo jornal O Globo, relacionado às cobranças das taxas de 

juros142: “As taxas de crédito direto ao consumidor fixadas pelas financeiras já 

chegaram à ordem de juros anuais de 1.834%”. 

Segundo o Deputado Gushiken, a utilidade da vinculação da função social ao 

crédito se prendeu ao fato de que no Brasil, o empresário não conseguiu dispor de 

crédito em longo prazo nas instituições financeiras, uma vez que os banqueiros 

privados inviabilizaram os recursos creditícios143.   

Acrescentou em sua fala, que o mercado financeiro brasileiro cobrou taxas de 

juros reais em torno de 48% para o segmento produtivo, enquanto de forma 

comparativa, na grande maioria dos países, as taxas variaram entre 4 a 10% ao ano. 

Ficou evidente que o sistema financeiro não poderia nessas condições ser 

considerado como um incentivador da economia nacional144.  

O Constituinte José Serra objetivou habilmente frustrar o processo de 

aprovação em plenário da Emenda nº 1.498, proposta pelo Deputado Fernando 

Gasparian. Asseverou que o debate não deveria ser focado na flutuação das taxas 

de juros. É incontestável que os juros praticados, estiveram excessivamente altos, 

prejudicou o desenvolvimento e a atividade produtiva nacional, além de ter 

favorecido a especulação financeira. Complementou o discurso, afirmando que: A 

questão é a impropriedade e a eficácia de se estipular o tabelamento dos juros em 

uma Carta Constitucional; aliás, sequer temos um conceito jurídico no tocante à taxa 

de juro real145. 

Alicerçou sua argumentação, mencionando os depoimentos de vários 

economistas convidados que participaram da Reunião de Audiência Pública na 

Subcomissão do Sistema Financeiro, cujo tema abordado foi o sistema financeiro. 
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Afirmou que todos os expositores se manifestaram contrários à inserção deste 

dispositivo na Constituição146. 

O Deputado José Serra ressaltou que a taxa de juro depende da estrutura e 

do funcionamento do sistema financeiro. Ressaltou que o tema é efetivamente 

complexo, mas o enfrentamento e a resolução da questão tornaram-se evidentes. 

Para dominá-lo, seria necessária uma política econômico-financeiro-monetária 

eficiente, não um simples tabelamento, uma limitação anual dos juros, enfatizou o 

parlamentar. Hoje não existe uma legislação específica para a matéria, mas iremos 

estruturá-la em lei complementar, haja vista, a sua importância. Frisou ainda, que a 

taxa de juro é dependente da inflação, do déficit público, da política monetária, da 

inflação externa. “Enfim, há um conjunto, uma infinidade de circunstâncias que 

influem nessa bendita taxa de juros alta” 147, complementou o parlamentar.  

O Relator da Comissão Deputado José Serra, questionou o conceito de taxa 

de juros real, mas exemplificou com situações que dificultaram a compreensão do 

conceito. Colocou que a taxa poderia ser de 20% para determinado tomador e 5% 

para outro, porque teria como parâmetro a taxa de juro que estivesse sendo paga, 

mas o preço poderia estar evoluindo. “Posso ter uma taxa de juro para mim, se os 

meus preços estiverem abaixo da inflação média, a mesma taxa de juro será muito 

mais do que de 12%; e vice-versa” 148.  

O Parlamentar sintetizou suas ideias, afirmando que jamais seria possível 

efetivar um empréstimo prefixado, haja vista, a impossibilidade de conhecer como se 

comportaria a inflação futura. Os empréstimos prefixados amarram ainda mais as 

taxas de juros nominais149. Continuou o seu raciocínio, argumentando que se a 

inflação disparasse e o crédito concedido fosse prefixado, o tomador do mútuo não 

seria vitimado. “Neste caso, essa salvação, esse esquema de escape desaparecerá, 

porque estarei obrigatoriamente indexado com uma taxa de juros real obrigatória, 

qualquer que seja a inflação futura” 150. Por fim, o Constituinte José Serra, 

encaminhou-se de forma absolutamente contrária à introdução do dispositivo na 
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Constituição, afirmou que o Brasil teria uma lei do sistema financeiro relacionada à 

política econômica do governo, justificou ainda, que essa seria a forma adequada 

para controlar a especulação financeira e beneficiar o setor produtivo. 

Em contraposição à fala anterior, o congressista Constituinte Mário Assad 

iniciou o seu discurso se posicionando a favor da emenda. Lembrou que, assim 

como outros economistas, o Sr. José Serra prometeu em diversas outras ocasiões, 

baixar os juros neste País. O nosso povo, em todos os setores, em qualquer lugar 

que se vá, afirma que o nosso país está falido, e a causa primeira desse fracasso 

foi: “[...] por causa exclusivamente desses juros escorchantes que estão levando 

agricultores de minha região, meus caros Constituintes, até ao suicídio” 151.  

Prosseguindo, o Deputado Constituinte Assad, questionou o motivo da 

inconstitucionalidade. Como poderiam falar que a emenda não caberia no corpo de 

uma Constituição? Uma vez estipulado o tabelamento dos juros máximos, 

certamente os juros mínimos sobreviriam. Argumentou que: seria inaceitável permitir 

que os banqueiros continuem nessa escalada cruel, praticando esses juros 

ilegítimos152.  

Afirmou o Deputado que seria possível sim, votar a matéria, esta, iria se 

manifestar através da alma e da sensibilidade do povo que sobreviveu da pior 

maneira possível. Conclamou o plenário a não aceitar o argumento da 

inconstitucionalidade da matéria. “Rui Barbosa sempre pregou que constitucional é 

tudo aquilo que parte da alma do povo, bem como o que atende aos anseios 

populares” 153. Concluiu o seu pronunciamento afirmando que, não teria justificativa 

alguma deixar que as empresas e a agricultura do Brasil peçam falência, 

exatamente por causa dos juros imorais cobrados pelos bancos, estes, teriam a sua 

parcela na área social, e deveriam honrá-la. 

O Constituinte Bernardo Cabral Relator da Comissão de Sistematização, de 

maneira estratégica, em momento que antecedeu à votação da emenda, afirmou 

que já havia dado um parecer contrário por escrito à emenda, mas perguntou: “O 

que quer o Constituinte Fernando Gasparian? [...] Mas o Constituinte Fernando 
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Gasparian quer declarar que são taxas de juros reais”154. Ao final da interlocução, 

enfatizou que o tema seria verdadeiramente contraditório, e polêmico. Sugeriu que o 

Presidente da Constituinte, perguntasse ao autor do projeto, porque seria neste 

caso, o mens legis. O que pretende o Constituinte?    

Objetivamente respondeu o Deputado Fernando Gasparian que não 

pretenderia fazer o jogo dos tecnocratas, que ao longo de anos, iludiram e afirmaram 

que no próximo mês os juros iriam baixar. No tocante à indagação que foi formulada 

pelo Relator Constituinte Bernardo Cabral, esclareceu155: 

 

Sr. Presidente, sei que qualquer tribunal saberá julgar o que é juro real. É o 
que se faz, todos os meses, para fixar os rendimentos da caderneta de 
poupança: a taxa de inflação mais meio por cento de juro ao mês. A 
inflação, somada com esse juro, dá o juro real. Agora, vamos definir – e 
peço a atenção do Sr. Relator, já que estou respondendo a sua consulta – 
uma lei do sistema financeiro, que, se for aprovada a minha emenda, 
disciplinará, com maior clareza, qual será a forma de se calcular o juro real. 

 

Após a resposta do Constituinte Gasparian, instalou-se uma grande agitação 

no plenário. Os Deputados Constituintes Delfim Neto e César Maia afirmaram que 

seria impossível o juro ser fixado antecipadamente. De maneira hostil, justificaram 

que a autoria da ideia estaria lastreada na incapacidade de calcular. Divergindo, o 

Constituinte Gastone Righi assegurou que seria possível fixar os juros acrescido da 

correção monetária e cobrá-los juntos156. 

Após a votação em plenário no Congresso Nacional, a mesa proclamou a 

aprovação da emenda através do Presidente Ulysses Guimarães157: (Votação nº                                       

538).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SIM – 314.  Não – 112.  ABSTENÇÃO – 34.  TOTAL – 460.                                                                                 
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3.4 A REPERCUSSÃO NA IMPRENSA: A APROVAÇÃO DA EMENDA QUE 

TABELOU OS JUROS                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A matéria relacionada à limitação dos juros reais em 12% ao ano foi um tema 

que desde a sua tramitação na Subcomissão do Sistema Financeiro, assim como na 

Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças e também na Comissão de 

Sistematização, foi tratada como algo excêntrico e inesperado. 

A manchete em um dos mais conceituados jornais do país estampava: 

“Constituinte tabela juros reais em 12 por cento ao ano”. Essa matéria fez um 

resumo dos trabalhos realizados pela Subcomissão do Sistema Financeiro até a 

Comissão de Sistematização. Registrou que o Deputado José Serra sempre se 

posicionou contrário ao dispositivo aprovado, e em seu discurso ainda no plenário, 

alertou para o fato de que uma vez aprovado o texto, estaria sendo criada uma taxa 

de juros indexatórios, qualquer que fosse a inflação futura. Contrapondo, os 

Deputados Mário Assad e Gastone Righi apontaram os excessos praticados pelos 

bancos na cobrança dos juros, transtornando em especial as atividades dos 

produtores rurais158.  

O jornal noticiou as dificuldades para a aprovação da matéria, os 14 meses da 

luta travada pelo deputado para conseguir o intento.  A matéria informou que o 

relatório proposto pelo Deputado Gasparian, fora rejeitado em votação na 

Subcomissão, contudo, o Deputado Gasparian prometeu que iria levar a sua 

proposta de emenda até o plenário159. 

 Esclareceu o Deputado Gasparian que a emenda ora aprovada trouxe 

algumas consequências; tais como prováveis dificuldades para a celebração de um 

novo acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI), certamente iriam 

ocorrer. Contudo, o texto constitucional deveria ser obedecido, e o aumento nas 

taxas de juros de mercado, que são pressionados pelo Fundo, precisaria ser 
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reconsiderado.  ”Uma das consequências mais positivas será justamente a de 

dificultar os acordos que o Governo pretende firmar com o Fundo” 160. 

O Deputado e ex-ministro Delfim Neto, criticou com sarcasmo o 

comportamento do plenário; classificando-o como infantil. “Não tenho dúvidas de 

que contou o ódio que as esquerdas nutrem pelos banqueiros, a ignorância dos 

Constituintes sobre o funcionamento do setor bancário [...]”. Explicou que o 

banqueiro consegue viver da diferença entre a taxa da aplicação e a taxa cobrada 

pelo tomador do empréstimo, logo, de alguma maneira essa situação terá que ser 

adaptada a essa nova realidade161. 

Ronaldo Cézar Coelho, Deputado Constituinte (PMDB-RJ), sócio do London 

Multiplic, declarou que seria pura ilusão conjecturar que esse dispositivo, conseguiria 

baixar as taxas de juros do mercado financeiro. O deputado disse que esse 

resultado da votação esteve fora de qualquer ponderação esperada pelo setor. “Os 

banqueiros, afirmou, estavam tranquilos sobre o capítulo” 162. 

A seguir, o texto aprovado pela Comissão de Sistematização da Assembleia 

Nacional Constituinte em 11 de maio de 1988. Oportuno observar que o inciso IX 

transcrito abaixo, será o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal do 

Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988 163: 

 

TÍTULO VII CAPÍTULO IV DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
Artigo 226 — O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses 
da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, 
sobre: 
[...] 
IX — as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a 12 por cento ao ano. A cobrança acima desse 
limite será conceituada como crime de usura, punida, em todas as suas 
modalidades, nos termos em que a lei determinar.  
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A reação do presidente da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), 

Antônio de Pádua Rocha Diniz, após a aprovação do tabelamento dos juros em 12% 

ao ano pelo Congresso Nacional foi enfática: “a classe bancária não assistirá de 

braços cruzados”. O Sr. Diniz anunciou que os primeiros movimentos contrários à 

decisão seriam de forma estratégica, buscando alternativas para barrar em segundo 

turno a emenda aprovada, revogando-a. Declarou que: “Não queremos criar 

polêmica, nem confronto, mas nos manteremos firmes na defesa dos interesses da 

classe” 164.  

Impende destacar que no segundo turno, seriam consentidas “emendas 

supressivas, além de outras destinadas a sanar omissões, erros ou contradições, ou 

para correção de linguagem”, conforme previa a Resolução nº 3 de 1988 em seu 

artigo 11 165.  

 

3.5 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40 DE 2003 

 

O Senador José Serra durante a Assembleia Nacional Constituinte, foi o 

relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, onde 

permanentemente contestou o tabelamento constitucional dos juros reais. Em 1997, 

o Senador Serra apresentou a Proposta de Emenda Constitucional nº 21, que em 

1999 de acordo com a norma regimental da casa tornou-se a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 53. Porém, somente em 2003, no governo do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, a proposta, já sob o número 40, foi decisivamente aprovada, 

determinando a partir de então a atual redação do art. 192 da Constituição Federal 

de 1988166.  

Em seguida à promulgação da Constituição de 1988, o Congresso 

movimentou-se no sentido de examinar a regulamentação do art. 192. Para tal fim, 
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no decurso de 1991 a 2003, na Câmara dos Deputados foi criada a Comissão 

Especial do Sistema Financeiro, com o objetivo de debater a regulamentação do 

artigo, assim como no Senado foi constituído a CAE, Comissão de Assuntos 

Econômicos. Numerosos trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo de 

aprofundar o debate acerca da regulamentação do polêmico artigo. Inúmeros 

projetos de lei, seminários, audiências públicas foram realizadas. Contudo, após a 

aprovação da EC 40/2003, percebeu-se certo arrefecimento na discussão quanto à 

regulamentação do Sistema Financeiro Nacional 167. 

A EC 40/2003, aprovada no início do primeiro mandato do Presidente Lula, 

alterou a história da regulamentação do artigo 192. A Federação Brasileira de 

Bancos – Febraban, pontuou que a aprovação da EC 40, foi uma baliza 

vanguardista para a economia do País, haja vista, a existência a partir de então, do 

consentimento para regular em separado os diferentes mercados do Sistema 

Financeiro, e a revogação da regra do tabelamento de juros reais em 12 por cento 

ao ano. “O governo Lula aprovou a EC 40 sob pressão das Finanças, visando 

sinalizar aos mercados que variáveis políticas não interfeririam na política monetária 

do BCB” 168.  

A Emenda Constitucional nº 40/2003, alterou o texto original do artigo 192 

caput, e revogou os demais incisos, alíneas e parágrafos do dispositivo.  É oportuno 

sublinhar que o parágrafo terceiro em sua redação original,169 abordou a polêmica 

questão relacionado ao tabelamento dos juros reais170. 

 

 Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos Interesses da 
coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, 
sobre:  

 [...] 
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 § 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste 
limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas 
modalidades, nos termos que a lei determinar. 

 

 O mestre Marcus Ianoni apresentou duas análises relacionadas à existência 

de decisões e não decisões das esferas de poder sobre o artigo 192 e o SFN. A 

primeira é que não houve decisão até hoje acerca da normatização do caput do 

artigo quando determina que o SFN deva promover o desenvolvimento equilibrado 

do País e servir aos interesses da coletividade, acentuou ainda, que a autonomia 

operacional do BACEN continua informal. A segunda análise vem associada à 

existência de decisão relacionada aos diversos conteúdos importantes acerca do 

SFN. Contudo, foram decididos, haja vista a EC 40/2003171. 

Após a aprovação da EC 40/2003, foi editado o enunciado da súmula nº 648 

do STF.   

 A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, 
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade 
condicionada à edição de lei complementar

172
. 

 

Contudo, sabe-se que súmula do STF não tem eficácia de lei, portanto, um 

grande volume de ações continuava sendo ajuizadas e acolhidas sob a 

argumentação de estarem sendo praticados juros abusivos nos contratos pactuados 

por serem estes superiores a 12% ao ano, em conformidade com o texto do § 3º do 

artigo 192 da Constituição de 1988173. Assim, o STF para dar término à questão, 

atribuiu efeito vinculativo, conforme dispõe o artigo 103-A174 da Constituição Federal 

de 1988, editando a Súmula Vinculante de nº 7. 

                                                           
171

   MARCUS IANONI (Florianópolis). Ciência Política e sistema financeiro no Brasil: o artigo 192 da 
Constituição Federal. Política e Sociedade Revista de Sociologia Política, Florianópolis, v. 9, n. 17, 
p.197-198, out. 2010. Quadrimestral. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/download/15677/14200. Acesso em: 5 nov. 2019. 
172

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 648. Brasília, DF, 24 de setembro de 2003. Diário 
de Justiça. Brasília, 9 out. 2003. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=648.NUME.%20NAO%20S.FLS
V.&base=baseSumulas. Acesso em: 10 set. 2019.  
173

 SILVA, Joseane Suzart Lopes da et al (Org.). O direito do consumidor sob uma ótica filosófica, 
sociológica e econômica: O INTERCÂMBIO ENTRE AS CIÊNCIAS HUMANAS. Salvador: Paginae, 
2016.  p.  624. 
174

 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em 
lei.  



58 
 

 
A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda 
Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, 
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar

175
.  

 
 

 O entendimento atual é que as instituições financeiras, desde 1964, têm 

permissão concedida pelo ordenamento para estipular as taxas dos juros reais de 

maneira livre, prevalecendo a ideia da autonomia da vontade das partes no 

momento da pactuação do contrato.176.  

 Segundo Luiz Antonio Scavone Junior, a EC 40/2003, propiciou um 

retrocesso ao que preponderava antes da Constituição de 1988. No entanto, cabe 

ressaltar que o Decreto 22.626/33 não fora revogado, e a questão da limitação dos 

juros às instituições financeiras aparentemente está solucionado, mas, tão somente 

a elas177. 
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4 ANÁLISE DE CUSTO DO CRÉDITO BANCÁRIO E O POSICIONAMENTO DA 

JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA ACERCA DO CONTROLE JUDICIAL DAS 

TAXAS DE JUROS 

 

O economista e professor Ladislau Dowbor leciona que a economia funciona 

bem, se devidamente apoiada em algumas engrenagens, tais como: a demanda das 

famílias; a atividade empresarial, o investimento público e o comércio exterior. O 

eficiente ajuste nesses “motores” poderá gerar um contexto econômico favorável 

para todos178.  

 A demanda das famílias estimula a produção, investimento e empregos, a 

atividade empresarial precisa do mercado consumidor para escoar a sua produção, 

e seguramente vai necessitar de crédito barato e fácil para o financiamento da sua 

expansão.  Nesse contexto, o professor destaca a importância econômica e socia 

dos bancos, facilitando o acesso ao crédito. Contudo, o que se percebe é que as 

instituições financeiras se apropriam dos lucros, frutos dos créditos disponibilizados, 

sem gerar as riquezas equivalentes. “Os bancos deveriam voltar a fazer o que 

faziam quando foram criados: oferecer um local seguro para as poupanças e capital 

a negócios que pretendem se desenvolver” 179.  

 Dowbor assevera que os cartões de crédito, crediários e juros bancários 

exigidos para a pessoa física face ao crédito disponibilizado pelas instituições 

financeiras, são os principais responsáveis por emperrar a economia, travando a 

demanda. O consumidor frequentemente paga o dobro do valor pelo produto 

adquirido. Assim, percebe-se que a população se endivida excessivamente 

comprando pouco no volume final. Igualmente, é preciso apontar que os juros 

elevados cobrados para a pessoa jurídica, impossibilita o crescimento econômico, 

prejudicando o investimento180.  

 Fica evidente que, o produtor investe pouco devido ao elevado preço do 

crédito, assim como o consumidor pouco compra como consequência do elevado 

peso dos juros cobrados pelos bancos. Essa conjuntura é a chamada economia do 
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pedágio, que impossibilita o sistema produtivo, tanto quanto o consumo, 

favorecendo diretamente a intermediação financeira181. 

  As instituições financeiras ganham não produzindo bens úteis em si, lucram 

transacionando os direitos de acesso a esses bens tais como: papel moeda, cartões 

de crédito dentre outros similares tecnológicos 182.  

 É importante mencionar que a Constituição Federal de 1988183, determina no 

artigo 173, § 4º, que:  

 
 § 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.  
  

 Na medida em que a incidência de juros exagerados sobre o consumo e a 

produção impossibilitam a demanda e o investimento, a economia não tem como 

funcionar.  Dessa maneira, o lucro excessivo e sem a devida contrapartida social 

correspondente deverá ser reprimida por lei, conforme prescreve acima o dispositivo 

legal184.  

  

4.1 CONCEITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 

Instituição Financeira, por definição é uma organização estruturada e 

coordenada, autorizada por lei ou autorização legalmente regulamentada, que tem 

por objetivo e finalidade a administração de recursos próprios e/ou de terceiros, 

promovendo a obtenção de meios pecuniários para financiar a aquisição de bens e 

serviços, a concretização de negócios, a garantia de pagamento para as despesas 

pessoais ou gerais, o crédito necessário para a manutenção do capital de giro e 

demais atividades específicas às atividades econômicas das pessoas físicas e 

jurídicas de direito público e privado185.    
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Sobre o tema, Leonardo Henrique Oliveira instrui que foi concebida uma 

tendência que atribuiu o status de instituição financeira a todas as empresas que 

gerenciam diretamente finanças. Com efeito, essa não foi a vontade do legislador. A 

seguir, textualmente, o artigo 1º, da lei nº 4.595/64186, que dispôs sobre a política e 

as instituições monetárias bancárias e creditícias do Brasil. 187. 

 

  Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente 
Lei, será constituído: 

  I - do Conselho Monetário Nacional; 
  II - do Banco Central da República do Brasil; 
  II - do Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Del nº 278, de 28/02/67) 
  III - do Banco do Brasil S. A.; 
  IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 
  V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.  
 

 É pertinente notar, que o artigo 17 da Lei nº 4.595/64, considerou quais são 

as atividades das instituições financeiras, e evidenciou ao final do texto, que a 

custódia não é um elemento obrigatório, mas circunstancial, sendo exigida quando 

houver necessidade de garantia pelo empréstimo realizado. O parágrafo único do 

referido artigo, destacou quais as situações em que a pessoa física deveria ser 

equiparada à instituição financeira.188. 

 

  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.  

 

São instituições financeiras e dessa forma integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional, tão somente em face do que determina a Lei nº 4.595/64, conforme ordena 

o art. 17 c/c art. 18, § 1º189. 
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Art. 18. As instituições  financeiras  somente poderão funcionar  no 
País  mediante  prévia autorização do Banco Central  da República do Brasil 
ou decreto do  Poder  Executivo, quando forem estrangeiras. 
§ 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das 
sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caixas 
econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção de crédito das 
cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições e 
disciplina desta 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 
exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a 
compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos 
mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos 
executados pelas instituições financeiras. 
 

Assim sendo, são integrantes do Sistema Financeiro Nacional exclusivamente 

o órgão e as pessoas jurídicas relacionadas taxativamente no artigo 1º da Lei 

4.595/64. É significativo frisar, que não são integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional, as pessoas físicas e jurídicas constantes no parágrafo único do artigo 17 e 

§ 1º do artigo 18 da Lei nº 4.595/64190. 

 

4.2 LUCRO STRICTU SENSU 

 

 É essencial destacar que, lucro strictu sensu, equivale a um faturamento, 

ganho, um plus, proveniente do lucro recebido em uma atividade. Difere de uma 

simples remuneração justa realizada em uma operação, que nesse caso, não é um 

ganho, mas se compreende que foi realizado um pagamento de uma prestação 

devida pelo contratante. O lucro strictu sensu é o algo a mais191. 

Depreende-se que no contrato de mútuo, o capital disponibilizado pelo 

mutuante é a prestação obrigacional que o mutuário deverá devolver conforme as 

cláusulas inseridas no contrato pactuado. Os juros cobrados fazem parte de uma 

renda lícita, cabe destacar, que a simples cobrança por um empréstimo, não implica 

a princípio lucro, mas unicamente um pagamento justo em favor do credor, 

compensando-o pela disponibilização do capital192. 
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Contudo, as instituições financeiras no Brasil apresentam a particularidade de 

auferirem lucro strictu sensu nas operações de financiamento, tendo em vista que 

cobram juros sem uma taxa limite para a remuneração do capital. A afirmação 

procede, tendo em vista que o art. 1º do Decreto nº 22.626/33, não ser adotado 

pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento 

consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal193. 

 

  Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em 
quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal

194
. 

 
  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

195
. 

  

Convém observar que, se os juros praticados estiverem além do limite legal 

remuneratório, nesse caso seria considerado lucro strictu sensu, haja vista, que o 

mutuante estaria auferindo vantagens além da justa remuneração. Todavia, no 

momento em que o legislador limitou os juros, a exemplo do texto original da 

Constitucional Federal de 1988, artigo 192, § 3º, ficou evidente que a intenção 

legislativa, decorreu da busca pelo equilíbrio entre as partes nos contratos.  

 

  § 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste 
limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas 
modalidades, nos termos que a lei determinar

196
.  
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  A taxa limite reportada reivindicou a justa pretensão pela remuneração do 

capital dispensado pelo credor197. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS AO PREÇO DO CRÉDITO E O SPREAD 

NO MERCADO FINANCEIRO 

 

O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), Antônio Oliveira Santos, declarou no ano de 2012, que o Brasil se 

apresentou de forma surpreendente ao mundo como o País que praticou as mais 

altas taxas de juros reais. Como foi colocado, incluiu tanto as taxas relacionadas ao 

setor privado como para os Títulos do Tesouro Nacional. Afirmou ainda, que essas 

taxas elevadas vieram atreladas à taxa básica SELIC198, fixadas pelo Banco 

Central199.  

Sustentou o presidente da CNC, que convivem no Brasil duas políticas 

monetárias: a primeira é praticada pelo Governo, que tem o foco na expansão dos 

empréstimos do BNDES, CEF e Banco do Brasil, a outra emerge da política adotada 

pelo Banco Central, que influencia o sistema de crédito privado. Com a alta da taxa 

de juros SELIC, o custo da colocação dos títulos públicos será influenciado, além de 

servir como critério para a captação de recursos pelos bancos comerciais e de 

investimentos200.  

Frise-se que, apesar do destaque que se tem dado à Taxa SELIC, as taxas 

efetivamente pagas pelos consumidores e empresários são ilógicas e abusivas. A 

real questão está na diferença entre a taxa pela qual os bancos tomam o dinheiro 

emprestado e a taxa cobrada pelas instituições financeiras para os tomadores de 
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crédito, ou seja, a taxa pela qual os bancos emprestam o dinheiro. O propalado no 

mercado financeiro como spread201. 

Por fim, na avaliação acerca das taxas de juros praticadas pelos bancos no 

Brasil, o presidente Antônio Santos, enfatizou que a redução do spread não é tarefa 

apenas relacionada à redução da taxa SELIC, mas se faz necessário avançar na 

eficácia do sistema Tributário Nacional, bem como reivindicar do segmento bancário 

maior competitividade e menor concentração, operando com maior competência e 

margens de lucro menores202.  

 

4.3.1 Decomposição do custo do crédito  

 

O Banco Central do Brasil (BCB), desde abril de 2017 passou a divulgar um 

estudo anual, que facilita a identificação das variáveis que constituem o custo do 

crédito. É o Indicador de Custo do Crédito (ICC). Este índice reflete o preço médio, 

sob a perspectiva do tomador, considerando a totalidade das operações de crédito 

ativas em determinado momento. Em suma, excluindo do ICC a fração equivalente 

ao valor da captação, obtém-se o spread do ICC 203.  

O cálculo para a decomposição do ICC médio é realizado utilizando-se o 

ajuste pelo método da capitalização. Os tópicos utilizados estão arranjados em cinco 

grupos: Custo de captação, inadimplência, despesas administrativas, tributos e o 

FGC (Fundo Garantidor de Crédito) e margem financeira do ICC204: 

 

1) Custo de captação (B): estima as despesas das instituições financeiras 
com o pagamento de juros nas suas captações, como no caso de depósitos 
a prazo; 
2) Inadimplência (H + I + J): captura perdas decorrentes do não pagamento 
de dívidas ou juros, além de descontos concedidos; 
3) Despesas administrativas (G): captura as despesas administrativas 
diversas, como de pessoal e marketing, incorridas pelas instituições 
financeiras para realizar as operações de crédito; 
4) Tributos e FGC (D + E + F + K.2 + M): reflete os tributos sobre as 
operações de crédito pagos pelos tomadores e pelas instituições 
financeiras. Clientes pagam Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 
As instituições financeiras pagam contribuições ao Programa de Integração 
Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
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(Cofins), Imposto de Renda (IR)e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), além de reterem e recolherem o Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF) incidente sobre os juros sobre capital próprio pagos ou creditados a 
seus acionistas. Todos esses tributos afetam, de forma direta ou indireta, o 
ICC. Além disso, todas as instituições associadas ao Fundo Garantidor de 
Crédito (FGC) devem contribuir mensalmente para o fundo, 
com determinado percentual dos saldos das contas 
garantidas; e 
5) Margem financeira do ICC (N): inclui a parcela do ICC que remunera o 
capital dos acionistas das instituições pela atividade de crédito e outros 
fatores não mapeados pela metodologia, incluindo erros e omissões nas 
estimativas. 
 

Tabela1 – Decomposição do ICC                                                                                      

                                                                                                          % do ICC médio ajustado 

__________________________________________________________________ 
 
Discriminação                                           2017      2018      2019      Média 
__________________________________________________________________ 
 
1 – Custo de captação                              37,77     35,56     32,73      35,35 
2 – Inadimplência                                    24,42     21,79     20,84      22,35 
3 – Despesas administrativas                   17,17     18,09     18,71      17,99 
4 – Tributos e FGC                                  11,22     13,09     13,24      12,51 
5 – Margem financeira do ICC                    9,43     11,47     14,49      11,80 
ICC médio ajustado (1 + 2 + 3 + 4 + 5)            100,0     100,0     100,0      100,0 
__________________________________________________________________ 
Fonte: BCB (2019) 205 

 

Em 2019, a participação do custo de captação prossegue em queda, 

espelhando o momento de flexibilização monetária. Em seguida, a tendência de 

queda da inadimplência, sinaliza a tendência da recuperação econômica e a 

redução da taxa de desemprego.  Por outro lado, as despesas administrativas, os 

tributos e FGC e a margem financeira do ICC seguiram em sentido contrário206.  

Os dados apresentados mostram que, a composição do ICC no ano de 2019, 

apresentou queda da inadimplência e, sobretudo no custo de captação. Por sua vez, 

proporcionaram um aumento substancial na margem financeira, não obstante o 

aumento das despesas administrativas e uma variação crescente de tributos207. 
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4.3.2 Decomposição do spread  do ICC 

  

 Considerando os dados oficiais do Banco Central do Brasil, o cálculo do 

spread é possível a partir do ICC. Para isso, deve-se desconsiderar do ICC a fração 

que corresponde ao Custo de Captação. A análise do spread, possibilita a 

identificação dos fatores que indicam o custo do crédito para os tomadores, não 

levando em consideração os efeitos das condições de mercado que se relacionam 

ao custo de captação como o nível da taxa de juros do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia, (SELIC)208. 

 

Tabela 2 – Decomposição do spread do ICC 
                                                                                                                                            % do spread 

___________________________________________________________________ 
 
Discriminação                                             2017       2018      2019      Média 
___________________________________________________________________ 
1 – Inadimplência                                       39,23      33,82     30,98     34,68 
2 – Despesas administrativas                    27,59      28,07     27,81     27,82 
3 – Tributos e FGC                                    18,02      20,31     19,67     19,33 
4 – Margem financeira do ICC                   15,15      17,80     21,53     18,16 
Spread do ICC (1 + 2 + 3 + 4)                  100,00    100,00    100,00   100,00 
___________________________________________________________________ 
Fonte: BCB (2019) 209 

  

Independentemente da queda relacionada aos itens: Inadimplência e 

Despesas administrativas, o aumento do spread, foi ocasionado pela queda do custo 

de captação, e teve por outro lado o expressivo aumento da Margem financeira do 

ICC, acompanhado de forma menos pronunciada pelas Despesas administrativas e 

Tributos e FGC, conforme demonstram os dados da tabela 2210. 

 

4.4 LIMITES DAS TAXAS DE JUROS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO  

 

Segundo o artigo publicado na Revista de Estudos Jurídicos, elaborado por 

Eder Cleiton Nardelli, o STJ opera com o conceito utilizado pelo Banco Central do 

Brasil, de que a taxa média de mercado, seria a limitação da taxa média. No entanto, 
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cabe salientar, que a taxa média, é meramente uma coletânea divulgada pelo 

BACEN, fundamentada nas informações recebidas das instituições financeiras. 

Assim, a taxa média de mercado, não é estipulada pelo BACEN , ratificando, é uma 

compilação das taxas de juros que as instituições financeiras livremente praticam e 

informam ao Banco Central do Brasil, em atendimento às Circulares e Resoluções 

da autarquia federal211.  

É considerável apreciar o voto da Sra. Min. Relatora Nancy Andrigui, firmando 

o seu voto, no que toca à matéria; a taxa média: 

 
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo 
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, 
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo 
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ´spread´ 
médio

212
. 

 

 Em breve comentário relacionado ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrigui, 

calha apontar, que no cálculo do spread bancário, é inerente o lucro das instituições 

financeiras que em conjunto, evidenciam semelhanças quanto às forças de 

mercado213. 

 Admitindo que o spread indique o lucro das instituições financeiras e 

consequentemente particulariza as forças de mercado, fica demonstrado que o 

aumento nas taxas de juros em decorrência das probabilidades relacionadas à 

inadimplência comprova a existência de uma inexorável incorreção no cálculo do 

spread, conforme registro anterior: (TABELA 2 - Decomposição do spread do ICC). 

Convém enfatizar que no cálculo do spread existe a componente inadimplência214.  
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Entretanto, é esclarecedor salientar que o BACEN não exerce poder 

regulador na fixação das taxas de juros. A fixação/limitação das taxas deverá ser 

realizada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, conforme está estabelecido no 

julgamento da ADI 2.591/DF, fragmento abaixo: 

 
[...] 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a 
perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado 
financeiro. 
5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar 
as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas 
de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro 
na economia

215
.   

 

A tese da Taxa Média de Mercado é entendimento majoritário nos tribunais do 

Brasil, que pactuam a lógica de que seriam considerados abusivos os juros fixados 

acima da taxa média divulgada pelo Banco Central no período para a mesma 

operação em questão. Todavia, é preciso considerar que, as taxas divulgadas pelo 

BACEN, são destinadas a análises meramente estatísticas, não sendo possível 

representar um contrato efetivado individualmente. Nesse contexto, há que se 

considerar a variação dos juros, conforme as características intrínsecas a cada 

contrato216. 

 

4.4.1 Pesquisa de taxas de juros – pessoa física  

 

Segundo informações disponibilizadas pela Associação Nacional de 

Executivos (ANEFAC), nas: “Informações e Recomendações ao Consumidor”, as 

atuais taxas de juros no país estão elevadas, entende-se que seja devido ao baixo 

volume de crédito disponibilizado pelo sistema financeiro nacional, que representou 

em outubro de 2020, 52,8% do PIB, ao passo que a média internacional ultrapassou 

os 100%217.  
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  Tabela – 3 TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA  
 

LINHA DE CRÉDITO               SETEMBRO/2020          OUTUBRO/2020  VARI-AÇÃO         VARIAÇÃO  

       %             PONTOS 

                       PERCENTUAIS 

                                               TAXA  

                                                MÊS  

 TAXA ANO    TAXA MÊS    TAXA ANO                       

Juros comércio  4,66%  72,73%  4,64%  72,33%  -0,43%  -0,02  

Cartão de crédito  11,03%  250,98%  11,01%  250,22%  -0,18%  -0,02 

Cheque especial  7,01%  125,47%  6,99%  124,97%  -0,29%  -0,02  

CDC – bancos- 

financiamento de 

automóveis  

1,34%  17,32%  1,31%  16,90%  -2,24%  -0,03 

Empréstimo pessoal 

bancos  

3,14%  44,92%  3,12%  44,58%  -0,64%  -0,02  

Empréstimo pessoal 

financeiras  

6,18%  105,36%  6,16%  104,89%  -0,32%  -0,02  

 

TAXA MÉDIA 5,56% 91,42% 5,54% 90,99% -0,36% -0,02 

  Fonte: ANEFAC (2020) 218 

 

No mês de outubro de 2020, os juros do comércio, teve a menor taxa desde 

2014; 4,63% ao mês e 72,14% ao ano. O cartão de crédito, a taxa do mês 

apresentou a menor taxa desde janeiro de 2016; 10,96% ao mês e 248,34% ao ano. 

O cheque especial apresentou no mês de outubro, a menor taxa da série histórica; 

6,99% ao mês e 124,97% ao ano. O CDC – Bancos Financiamentos de automóveis 

apresentou; 1,31% ao mês e 16,90% ao ano, representando a menor taxa 

histórica219.  

 

4.5 POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 

Afirma Scavone Junior, que mesmo às instituições financeiras, é ilícito a 

capitalização de juros com frequência inferior a anual. Essa prática de cobrança de 

juros conhecida como anatocismo, é rejeitada pela Súmula 121220, do STF, 
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entendendo que não há vínculo com o enunciado da Súmula 596221 de 1975, que 

distingue a inaplicabilidade da limitação das taxas de juros da Lei nº 22.626/33, às 

instituições financeiras222. 

 
Súmula 121 (STF) 
É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente 
convencionada.  
 
Súmula 596 (STF) 
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.  
 
 

 Contudo, o posicionamento do STJ na Súmula 539 atualmente em vigor, é no 

sentido de permitir a capitalização com periodicidade inferior a anual, desde que 

expressamente acordada a capitalização, e que o objeto seja de contrato de mútuo 

bancário, a partir de 31/3/2000, data da primeira medida provisória autorizativa223. 

 

                                      Súmula 539 (STJ)
224

 
  É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 
 

Nas palavras do Professor Fabiano Jantalia, não há como alcançar que o 

Código Civil tenha englobado a limitação à cobrança de juros remuneratórios para 

qualquer espécie contratual de mútuo. Entretanto, é imperativo observar que o 

mencionado diploma, abrange tão somente aqueles que não abarcam uma disciplina 

determinada por lei especial. Devido ao caráter de norma geral, consequentemente 

não disciplinando toda a matéria, não é possível cogitar que o citado art. 591 do 

Código Civil de 2002, suplante os dispositivos dos diplomas especializados e 
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relacionados ao tema. Essa é a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça225. 

Persiste muita polêmica a respeito do percentual exato que limita a cobrança 

de juros remuneratórios. O art. 591, CC/2002 não delimita um valor relacionado a 

estes juros. O limite imposto pelo art. 406 do Código Civil tem relação com os juros 

moratórios, mas funcionou também como uma fonte originária para uma 

interpretação de percentual máximo, sendo adotada, incluindo aí os juros 

remuneratórios226.  

Assegura o Mestre Fabiano Jantalia, que no ordenamento jurídico brasileiro, 

inexiste elaboração constitucional eficiente que imponha a limitação à cobrança de 

juros remuneratórios de qualquer natureza. No patamar infraconstitucional, após o 

Código Civil de 2002, as taxas de juros remuneratórios nos contratos de 

empréstimos que estejam subordinados por leis específicas deverão acatar as 

normas de regência, não se fixando aos limites descritos pelo art. 591 c/c art. 406 do 

Código Civil – 2002. Destaca-se que: Nos contratos de mútuo que não estejam 

subordinados em leis próprias, nesse caso se aplica a limitação dos artigos citados 

anteriormente. Contudo, o entendimento que prevalece nesses casos, é a aplicação 

que não exceda a 1% ao mês em relação aos juros remuneratórios227.  

O Supremo Tribunal Federal segue o princípio de que no ordenamento 

constitucional brasileiro, não existe exigência quanto à determinação de taxas de 

juros remuneratórios em contratos bancários; a não ser àqueles que se subordinam 

às leis específicas. Esse entendimento é compartilhado desde a década de 1970, 

conforme enunciado da Súmula nº 596. Desta forma, após a promulgação da 

Emenda Constitucional nº 40 de 2003, e a consequente revogação da referência aos 

juros bancários, às medidas que delimitam essas cobranças, estarão sob o prisma 

de atuação do Conselho Monetário Nacional228.  

Amparado pelo posicionamento do STF, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, segue o entendimento que mesmo não havendo limites normativos 

relacionados ao estabelecimento de taxas de juros realizadas em contratos 

bancários, é adequado a apreciação de sua abusividade no exame dos casos 
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concretos. O STJ compartilha o entendimento de que o estabelecimento de taxas 

superiores a 12% ao ano, não é condição suficiente para configurar a abusividade 

do pacto firmado. A abusividade na cobrança das taxas de juros, de acordo com o 

posicionamento do STJ, será incontestável, quando divergir de forma 

desproporcional, da “média do mercado”, haja vista, o conteúdo da Súmula 382 229. 

 
Súmula 382 (STJ) 
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 
não indica abusividade

230
.  

 

Face ao julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, de 

relatoria da Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe de 10/03/2009, destacam-se os 

seguintes pontos relacionados aos juros remuneratórios coletados do ordenamento 

jurídico brasileiro: a) As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos 

juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme 

sustenta a Súmula nº 596 do STF; b) A determinação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade, de acordo com 

o enunciado verificado na Súmula nº 382/STJ; c) Os juros remuneratórios nos 

contratos de mútuo bancário são inaplicáveis face ao que ordena o artigo 591 c/c o 

artigo 406 do CC/02; d) É aceito a revisão dos juros remuneratórios exclusivamente 

em situações que comprovem a abusividade que ocasionou a desvantagem do 

consumidor. Artigo 51, § 1º do Código de Defesa do Consumidor231. 

A súmula nº 381 do STJ, veda a possibilidade dos magistrados conhecerem 

de ofício da abusividade das cláusulas nos contratos bancários232.  

 
  Súmula 381 (STJ) 
  Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 
  abusividade das cláusulas.   
                                                           
229

 JANTALIA, Fabiano. Juros bancários: uma análise de Direito Comparado. Revista Jurídica da 
Presidência, DF, v. 13, n. 99, 16 abr. 2011. p. 70, Quadrimestral. Disponível em: 
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/145. Acesso em: 21 out. 2019.  
230

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 382. Brasília, DF, 27 de maio de 2009. Dje. 
Brasília, 27 maio 2009. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&processo=382&operador=m
esmo&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 16 nov. 2019.  
231

 MACHADO, Paulo Vitor Siqueira. Análise da Doutrina e da Jurisprudência do STJ sobre a 
Aplicação dos Juros no Direito Civil. 2010. 28 f. Monografia (Especialização) - Curso de Pós-
graduação em Direito, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 
Cap. 5. Disponível em: 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2010/trabalhos_12010/paulomach
ado.pdf. Acesso em: 4 nov. 2019. p.23. 
232

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 381. Brasília, 5 maio 2009. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/download/5554/5677. Acesso 
em: 25 nov. 2020.  



74 
 

Nesse contexto, os professores Pablo Stolze Gagliano e Salomão Viana, 

afirmaram que o melhor caminho deveria ser a melhor interpretação hermenêutica 

por parte do julgador. É importante que sejam respeitadas as fronteiras definidas 

pelo sistema jurídico, o núcleo principiológico da congruência. Os mestres 

enfatizaram, que o julgador deverá sim, conhecer de ofício da abusividade de 

cláusulas em contratos bancários, desde que, não seja dado um julgamento extra ou 

ultra petita233.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 O propósito dessa pesquisa foi fazer uma análise sobre a revogação do 

parágrafo 3º, artigo 192 da Constituição Federal de 1988 através da Emenda 

Constitucional nº 40 de 2003, demonstrando que esse ato revogatório, foi 

desfavorável para a economia nacional, haja vista, que as instituições financeiras a 

partir de então, adquiriram plena liberdade para praticarem as taxas de juros no 

mercado financeiro, auferindo lucros expressivos consequente da concessão de 

créditos disponibilizados para o mercado de consumo. 

 Entende-se pela pesquisa realizada, que a Subcomissão do Sistema 

Financeiro desde o início dos trabalhos da Assembleia Constituinte, foi um 

incômodo, e em nenhum momento foi aceita naturalmente por alguns segmentos do 

parlamento. Contudo, conforme exigia o Regimento Interno da Assembleia Nacional 

Constituinte, houve a necessidade de criação da subcomissão.  

 No momento em que foi anunciada a aprovação da Emenda Constitucional nº 

1.498, de autoria do Deputado Constituinte Fernando Gasparian, a percepção foi 

que em momento algum, a ala parlamentar alinhada aos banqueiros, poderia 

imaginar que a proposta colocada em votação em plenário fosse aprovada. Foi um 

momento inquietante e desesperador para os aliados patrocinados, quando 

inacreditavelmente perceberam a derrota inesperada.  

 Ilustrando com um dado parcial, pode-se inferir, que na Assembleia 

Constituinte de 1988, os maiores críticos ao projeto de Emenda Constitucional nº 

1.498 do Deputado Constituinte Fernando Gasparian, foram; o Presidente e o 

Relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. Comissão essa 

que abrigava a Subcomissão do Sistema Financeiro. Curiosamente, o então relator 

foi o responsável pela Proposta de Emenda Constitucional que ao final, revogou o 

artigo 192, e notoriamente o parágrafo terceiro, da Constituição Federal de 1988. 

 A hipótese relacionada à revogação do § 3º, artigo 192 da CF/1988, foi 

desenvolvida no capítulo terceiro desse trabalho. Percebeu-se claramente nos 

pronunciamentos eloquentes proferidos pelos parlamentares alinhados aos 

banqueiros na Assembleia Nacional Constituinte, as tentativas frequentes com o 

intuito de impossibilitar os trabalhos do relator da Subcomissão do Sistema 

Financeiro. Diante disso, restou inequívoco a constatação de poderoso e sempre 

presente lobby patrocinado pelos bancos, que acompanhavam de perto as 
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atividades da Subcomissão, com o objetivo único de dificultar o anteprojeto que 

pretendia limitar a taxa de juros reais na futura carta constitucional de 1988.  

 O trabalho apresentado conseguiu demonstrar que a revogação do § 3º, 

artigo 192 da CF/1988, conferiu total liberdade ao segmento bancário para estipular 

as taxas de juros de acordo com a lógica da taxa média de juros de mercado. 

Todavia, cabe ressaltar que a lógica da taxa média, representa vantagens para o 

segmento financeiro, tendo em conta que, a taxa é calculada pelas instituições 

financeiras e informada ao BACEN, como um dado estatístico. Assim, há de se 

considerar que, o custo médio e o lucro médio estão dentro do cálculo da taxa média 

divulgada. É o que se compreende como o equivalente do spread médio.  

 A pesquisa evidenciou que, apesar do destaque que se tem dado à taxa 

SELIC, as verdadeiras taxas que atingem o consumo de bens e serviços são as 

taxas cobradas pelos bancos. É importante compreender que o ponto central está na 

diferença entre a taxa que os bancos pagam ao investidor depositante e a taxa 

cobrada pelas instituições financeiras ao tomador do crédito.  

 Consoante entendimento do STF, as instituições financeiras não estão 

sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, conforme estipulava a Lei de Usura nº 

22.626 de 1933. Percebe-se a partir dessa decisão, a existência da plena liberdade 

para a taxação dos juros nos contratos de crédito dos mútuos bancários. Os 

banqueiros continuam, habilmente obtendo grandes parcelas do lucro financeiro. Em 

contrapartida, os que mais precisam dos créditos para alavancar o capital produtivo 

ou outras necessidades emergenciais, são penalizados sob a proteção de 

argumentos técnicos e pouco convincentes relacionados ao alto custo do dinheiro.   

 A matéria estudada buscou levantar fragmentos históricos, políticos e 

econômicos desenvolvidos nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e 

alinhados aos critérios doutrinários e jurisprudenciais. Essa investigação foi 

trabalhada em estudos bibliográficos, angariando entendimentos direcionados à 

política econômica monetária.  

 As instituições financeiras exercem o papel de intermediar o sistema, 

oferecem serviços financeiros realizando atividades meio, lucram facilitando o direito 

de acesso a créditos. No momento que o retorno financeiro pelos créditos 

disponibilizados na forma de juros excessivos dificulta o processo produtivo da 

economia, é inconcebível aceitar a situação.     
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