
Prefácio 

Na premiada dissertação de mestrado que deu origem a este livro, Fabiano 
Jantalia debruçou-se sobre tema de grande atualidade e relevância prática: a revi
são judicial das taxas de juros nos contratos bancários. Sob a ótica da análise eco
nômica do direito, as decisões dos tribunais superiores foram analisadas por suas 
possíveis consequências nos mercados de crédito. Da análise resultou claro que a 
revisão das taxas de juros por abusividade, com base em parâmetros nem sempre 
consistentes, tende a afetar a propensão das instituições financeiras a conceder 
novos créditos. O uso das taxas médias divulgadas pelo Banco Central revelou
-se particularmente problemático por não levar em conta o principal fator para 
a determinação da taxa de juros nos negócios concretamente entabulados pelos 
bancos: o risco do tomador. As revisões judiciais das taxas de juros, assim, acabam 
por constituir risco adicional ao contrato de crédito, podendo também contribuir 
para o aumento do chamado risco moral e, com isso, para uma retração do crédi
to e para a elevação das taxas de juros. Cuida-se aqui de um aparente paradoxo: 
a tutela do consumidor bancário, validamente ancorada na Constituição e nas 
leis, pode ser vista, sob certas circunstâncias, como intervenção estatal tendente 
a quebrar a força vinculante dos contratos e a reduzir a autonomia da vontade, o 
que resultaria, a seguir a racionalidade econômica, em efeito inverso ao original
mente pretendido. Mas o autor demonstra que é perfeitamente possível e razoável 
conciliar a necessidade, reconhecida pelos tribunais superiores, de efetuar, pon
tual e eventualmente, a revisão de taxas de juros que se revelem concretamente 
abusivas com o imperativo da segurança jurídica. Basta, para tanto, que se defi
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nam padrões confiáveis e consistentes de abusividade, a começar pela identifica
ção do que seja o custo do crédito e do componente de risco envolvido na fixação 
da taxa de juros. A partir daí, Fabiano constrói instigante proposta, que contribui 
significativamente para o debate acerca das políticas públicas de incremento da 
concorrência bancária e de aprimoramento da defesa do consumidor bancário. 

Agora, neste livro, Fabiano, que antes mesmo da conclusão da pesquisa já so
mava valiosas experiências acadêmica e profissional no sistema financeiro, amplia 
seu foco para estudar os juros bancários em perspectiva interdisciplinar, tratando 
o fenômeno em suas dimensões histórica, econômica, financeira e jurídica, seja 
em nosso ordenamento, seja no direito comparado. A evolução histórica do pen
samento econômico sobre os juros é cuidadosamente examinada, assim como os 
conceitos fundamentais de matemática financeira, os diversos sistemas de amor
tização e as diferentes classificações dos juros. Segue-se um precioso panorama 
dos juros no direito comparado, antes da detida análise de seu regime jurídico 
em nosso ordenamento. Nos capítulos destinados ao sistema financeiro nacional 
e à jurisprudência, que antecedem o último sobre a revisão judicial dos juros, de
monstra o autor, mais uma vez, grande precisão analítica no tratamento de um 
tema complexo e frequentemente mal compreendido pelos aplicadores do direi
to. Trata-se, portanto, de obra de alcance reflexivo, enquanto trabalho acadêmico 
voltado para o debate de questões teóricas, e, ao mesmo tempo, prático, enquanto 
livro de referência, que seguramente merecerá repetidas consultas e, auspiciosa
mente, numerosas edições. 

Ricardo Villas Bôas Cueva 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
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