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Nota do Autor

Pelas inúmeras peculiaridades envolvidas no bem sobre o qual recai, o dinheiro, o tema dos juros sempre foi objeto dos mais ferrenhos conflitos de ideias
no mundo das finanças. Mais antigo do que a própria moeda, o juro é, há muitos
séculos, objeto de contestações filosóficas, morais, econômicas e, claro, jurídicas.
Não são poucos, nem desprestigiados, os autores que destilaram e ainda destilam
argumentos furiosos – e, a bem da verdade, quase sempre mais envoltos por paixão do que por razão – contra este instituto.
Em tempos como o que vivemos atualmente, com crises financeiras e econômicas de envergadura mundial, repetidas de forma incomodamente cíclica em
um contexto de mercados financeiros cada vez mais transnacionais, esse debate
tende a se inflamar ainda mais. O torpor e a sedução de um antigo maniqueísmo
que projeta no sistema financeiro toda sorte de explorações e iniquidades ganha
então um novo fôlego – em alguns casos, forte o suficiente para exumar as teses
conspiratórias e panfletárias acerca das relações entre clientes e instituições financeiras, em que os juros sempre acabam figurando como um dos maiores instrumentos de dominação, subjugação e opressão.
Não apenas em função do contexto jurídico-político que vivemos no Brasil,
forjado especialmente a partir da Constituição Federal de 1988 – de viés altamente
democrático, garantista e social –, mas também em função do grande crescimento
econômico e da forte expansão do mercado de crédito que nosso país experimentou
na última década, é natural que esse tipo de contexto evoque discussões também
acaloradas na literatura jurídica e na jurisprudência. Fala-se então nos direitos dos
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consumidores de serviços bancários – que, aliás, assim se podem considerar por
conta de histórico precedente de nossa Suprema Corte – e no acesso ao crédito
como um instrumento de resgate ou de oportunização de cidadania.
Nesse quadro, as circunstâncias econômicas da realidade brasileira atual, marcadas, em especial, por uma pronunciada tendência à inclusão financeira de segmentos da sociedade até então alijados do setor bancário, demandam dos juristas
reflexões mais aprofundadas em busca de soluções ou alternativas para viabilizar
uma expansão segura das operações de crédito no Brasil, em todos os sentidos. E
um importante aspecto sempre relacionado a tal questão é precisamente o custo
das operações de crédito, que tem nos juros seu ponto central e que vem sendo
objeto de preocupações de todos os setores – do governo e de suas instâncias de
regulação e supervisão, das próprias instituições operadoras do mercado e, naturalmente, das instituições de defesa dos consumidores.
Diversas ações têm sido empreendidas para tentar baratear o curso das operações de crédito no Brasil, abrangendo desde a modernização da legislação processual – para fins de tornar a inadimplência um mau negócio para o devedor – até
a alteração dos marcos regulatórios e a criação do Cadastro Positivo – neste caso
para tornar a adimplência um excelente negócio para todas as partes envolvidas.
Em outro campo, diversas investidas junto ao Poder Judiciário têm sido levadas
a cabo com o objetivo de moldar, ainda que a ferro quente, as relações entre as
instituições operadoras do mercado de crédito e seus clientes.
Sendo o juro um importante componente do custo das operações de crédito
– o que somente se reforça no cenário antes descrito – cabe a nós, juristas, um
esforço adicional de elaboração teórica e prática sobre o tema. Pensando nisso, e
movido pela angústia de ver um tema tão importante e complexo ser usualmente
enfrentado de forma tão reducionista, é que me dediquei a estudá-lo de forma
mais aprofundada. A presente obra é, na realidade, fruto de dedicadas pesquisas jurídicas, econômicas e estatísticas que empreendi exclusivamente sobre os
juros bancários para elaboração de minha dissertação junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, sob a orientação do Professor
Doutor Marcus Faro de Castro. O projeto de pesquisa desenvolvido junto à UnB,
por sinal, me deu a honra de ser vencedor do 4o Prêmio ANBID de Mercado de
Capitais, em 2008, na categoria de mestrado.
Concluída a pesquisa acadêmica e diante do incentivo dos componentes da
banca que me concedeu o título de Mestre em Direito – composta ainda pelos
Professores Doutores Ana Frazão, Jairo Saddi e Ivo Teixeira Gico Júnior – e do
honroso convite da Editora Atlas, resolvi aprofundar ainda mais os estudos conducentes à dissertação, originalmente focados na análise da revisão judicial de
taxas de juros sob a ótica do Direito Econômico, para contemplar um exame jurídico mais amplo sobre os juros bancários. À obra procurei adicionar ainda um
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xix

pouco de minha experiência de mais de dez anos no sistema financeiro, vividos
inicialmente como advogado concursado da Caixa Econômica Federal e depois
como Procurador do Banco Central.
No livro que vai adiante, procurei – como sempre faço em minhas publicações – conjugar reflexões teóricas com aspectos práticos da dinâmica do mercado
financeiro. O leitor encontrará então elaborações sobre diversos temas e controvérsias relacionados aos juros, devidamente contextualizados, que não se limitarão ao espectro jurídico: há, também, capítulos dedicados ao estudo da evolução
histórica e do pensamento econômico sobre os juros, além de outras partes com
fundamentos de matemática financeira pertinentes à cobrança de juros nas operações de crédito.
Minha proposta é fornecer ao leitor uma visão abrangente, multidisciplinar
e consistente dos diversos aspectos pertinentes aos juros bancários. O livro é, por
definição, destinado aos juristas, e o fornecimento dos conhecimentos econômicos, financeiros e dos dados estatísticos não desvirtua este fim: é, antes, uma opção deliberada para possibilitar uma familiarização minimamente consistente dos
profissionais do Direito com os fundamentos técnicos pertinentes aos juros, com
o fito de lhes conferir uma compreensão mais abrangente do tema. Isso atende
a um propósito bem definido: contribuir para que o leitor tenha uma visão mais
ampla da realidade econômica, matemática e financeira dos juros, de modo que
a análise jurídica do instituto fique mais rica e científica.
Por fim, destaco que, na condição própria de destinatário deste livro, o leitor
exerce um papel importante na sua contínua construção e aprimoramento. Por isso,
serão muito bem-vindas todas as contribuições que o leitor se dispuser a fornecer.
Bom proveito!
Brasília (DF), 30 de abril de 2012.
Fabiano Jantalia
fjantalia@hotmail.com
@FabianoJantalia

