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Apresentação 


Para qualquer um que opera n a ár 

no, manter-se atualizado deixou de seI 

e sufi iente para o bom exercício da pI' 

complexidade da realidade aumenta a 

bém a m ultiplicidade de assuntos em LI 

de. Além disso, a disciplina jurídica dE 

e passou a ter influência de muitas out 

ment . Po is bem, a coletânea de artigos 

Glauber Talavera, que o leitor tem às rr 

bu ição importante não só para atualizar 

bém para mostrar uma retrospectiva ( 

assuntos d iversos do Direito Bancário. 

O livro cuida dos vários temas co 

fe ito Bancário, sem desprezar o debate 

les, e analisa a complexidade das relaçé 

al iadas à complexidade do sistema fin 

cada vez mais sofisticado, rápido e piE 

onde cada vez mais é necessário compr 

transaçõe de moeda e de suas atividad 

créd ito, °juro, o câmbio etc. 

Como se afirmou, ° Direito Ban, 

outro ramo do Direit , sofreu influênc 

por exemplo, as matérias de finanças, jl 

manênci , entre outros temas, necessita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


