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PREFÁCIO 


Os principais institutos de Direito Comercial, a meu juízo, foram 
desenvolvidos na Idade Média, a partir do surgimento das organizações 
bancárias. 

De fato, com a circulação das letras de câmbio - já como ordem 
de pagamento a terceiros, e não como simples prova do depósito de 
certa importância em união dos banqueiros -, e o contrato de câmbio 
marítimo, que se transformou em seguro marítimo, tomando corpo, 
ainda, os contratos de transporte, comissão e sociedade, essas orga~ 
nizações ampliaram e criaram a estrutura jurídica para o desenvolvi~ 
mento da atividade bancária. 

Iniciou~se, dessa maneira, a separação entre o Direito Comercial 
e o Civil. 

Com a descoberta e exploração da América, surgiu a necessidade 
de grandes empreendimentos comerciais. Holanda, Portugal, Espanha, 
França e Inglaterra são países e povos que se lançaram à nova 
empreitada. Não por acaso, a doutrina mais abalizada expressa que 
o surgimento da pessoa jurídica, com os contornos de separação do 
patrimônio social daquele particular dos sócios, coincide com a ideia 
de ampliação da prática comercial. 

A partir do século XVII, os bancos passaram a emitir notas ban~ 
cárias e, desde então, não pararam de ampliar suas atividades, tendo 
por finalidade principal a intermediação do crédito. 

No Brasil, a atividade é privativa das instituições financeiras, 
com atuação regulada pela Lei nº 4.595/64, competindo ao Banco 
Central do Brasil a fiscalização permanente dessa atividade. Aliás, 
o próprio Sistema Financeiro Nacional é integrado, além do Banco 
Central, por Conselho Monetário, Banco do Brasil, BNDES e todas 
as demais instituições públicas e privadas. 



Nas últimas décadas, inúmeros bancos estatais foram privatiza-
dos, e um fenômeno interessante ocorreu, porquanto as instituições ban-
cárias foram transformando .. se, gradativamente, em "bancos múltiplos". 
Também se costuma analisar, com frequência, o fenômeno da "bancari-
zação" e, ainda, a extraordinária automação do sistema bancário. 

Com efeito, as instituições bancárias tornaram.. se essenciais 
ao funcionamento da sociedade contemporânea, pois além de ofere-
cerem serviços financeiros de movimentação e depósito de dinheiro 
para os consumidores, constituem ferramentas essenciais para o finan .. 
ciamento do comércio, da indústria e das empresas prestadoras de 
serviços, auxiliando o incremento das atividades empresariais e o 
desenvolvimento econômico e social. 

Na atual dinâmica das relações econômico ..financeiras, sobressai a 
importância do estudo do Direito Bancário, que precisa ser conjugado 
com o conhecimento da jurisprudência a respeito da matéria. 

Essa tarefa foi levada a cabo pela advogada e professora Alice 
Saldanha Villar, autora de inúmeros artigos publicados em revistas 
especializadas e da festejada obra "Direito Sumular ..STF" e "Direito 
Sumular.. STJ", que constituem material de referência e roteiro obri .. 
gatório para a comunidade acadêmica e forense no estudo da juris .. 
prudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça. Em todo seu trabalho, percebe .. se o mesmo esmero na 
construção dos textos, sempre marcados por admirável organização 
didática, rigor acadêmico e pesquisa jurídica aprofundada. 

O trabalho da autora foi de fôlego, um verdadeiro tratado sobre 
Direito Bancário. Dividido em oito capítulos, a autora examina a 
origem e as fontes do Direito Bancário, assim, suas intersecções com 
outros ramos do Direito, inclusive o tormentoso tema do sigilo. Esta 
obra aborda os diversos aspectos do Sistema Financeiro Nacional, a 
intervenção estatal no domínio econômico, os temas relacionados ao 
consumidor e à responsabilidade civil bancária e o sistema de garantias. 
Há também uma parte especial destinada ao cheque, às taxas e tarifas, 
além de um estudo profundo e exaustivo sobre contratos bancários. 
Todos permeados com fontes doutrinárias reconhecidas e a jurispru .. 
dência mais atual dos Tribunais Superiores. 
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Alice Saldanha Villar representa, sem dúvida, autêntica e dedi, 
cada cultora do Direito nos dias de hoje, das mais destacadas juristas 
de sua geração. Esta obra, sob o título Direito Bancário, brinda os 
leitores, combinando alto nível de profundidade acadêmica, organização 
didática e clareza de linguagem, destrinchando temas da mais alta 
complexidade teórica de maneira objetiva e com fácil entendimento. 
É um excelente instrumento de consulta tanto para magistrados, 
advogados, estudantes e demais operadores do Direito, quanto para 
economistas, empresários, administradores de empresas e todos aque, 
les que se interessam pelas relações negociais envolvendo o mercado 
financeiro. 

Boa leitura! 

Rio, 12 de janeiro de 2017 

Luis Felipe Salomão 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 


