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 SUMÁRIO 
 
Desde a antiguidade a prática da usura é fato normal. Mas, por longo tempo a usura foi 
condenada, apesar de ser necessária à economia de mercado. O declínio do feudalismo e o 
dilema moral cristão sobre a usura criaram oportunidades para os judeus na atividade bancária. 
Também, a moral protestante, ao legitimar a cobrança de “juros moderados”, contribuiu para o 
desenvolvimento dos negócios bancários e a consolidação do capitalismo. Assim, a usura 
tornou-se essencial para o setor privado e público da economia. Diante disso, a sua 
condenação foi abandonada pela Igreja no século XIX. Mas, desde 1793 a usura era legal em 
vários países, consolidando o capitalismo financeiro. No século XX, a economia mundial foi 
abalada por duas guerras e pela recessão da década de 1930. Nesse contexto, duas vertentes 
passaram a julgar a usura. De um lado, a condenação ao capitalismo financeiro pelos 
marxistas. De outro lado, a restauração do capitalismo sob intervenção do estado, mediante 
inspiração keynesiana. De qualquer forma, a inserção do financiamento estatal no mercado 
bancário, ampliou o capitalismo financeiro. E a emergência da concepção do “estado social” 
apenas corroborou essa tendência. O fim da “Guerra Fria” (1945-1991) e o incremento da 
tecnologia permitiram o ressurgimento de uma nova onda de liberalismo e globalização, de 
maneira a consolidar os negócios financeiros e a usura no mundo. Mas, a crise internacional de 
2008 evidenciou os excessos da especulação financeira e da desregulamentação dos 
mercados. Assim, caberia questionar ao mundo: “Quo vadis”? A provável resposta a essa 
questão inclui a prática da usura, essencial ao sistema econômico mundial, com raras e 
honrosas exceções, incluindo a ética muçulmana. Porém, essa é uma outra história... 
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ABSTRACT 
 
Since antiquity, the practice of usury is a normal fact. But, for a longtime, the usury was 
condemned, despite to be necessary to the market economy. The decline of feudalism and the 
Christian moral dilemma about usury created opportunities for the Jewish’s banking activities. 
Also, the protestant moral, at the legitimate the collecting of “moderate interests”, was contribute 
for the banking business development and for the capitalism consolidating. And so, the usury 
became essential for the private and public sector of economy. In front of this, the usury 
condemnation was abandoned by the Church at the XIX century. But, since 1793, the usury 
was legal in several countries, consolidating the financial capitalism. At the XX century, the 
world economy was shacked by two world wars and recession of 1930 decade.  In this context, 
two watersheds passed to judge the usury. In one hand, was the Marxist condemnation to the 
financial capitalism and, in other hand, was the restoration of capitalism under state intervention 
by Keynesian inspiration. In any way, the insertion of the state financing at the banking market 
increased the financial capitalism. And, the emergency of “social state” concept only ratified this 
tendency. The end of “could war” (1945-1991) and the increasing of technology were permitted 
the raising of new wave of liberalism and globalization, in order to consolidating the financial 
business and the usury in the world. But, the international crisis of 2008 was evidenced the 
intemperance of financial speculation and markets deregulation. So, we can ask to the world: 
“Quo vadis”? The probably answer to this question will be include the practice of usury, 
necessary to the world economic system, with rare and honors exceptions, including the muslin 
ethic. But, this is another history… 
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INTRODUÇÃO 
 
Os conceitos de crédito e de juros são conhecidos desde a antiguidade. O 
crédito surge de um contrato, pelo qual, seria concedido um empréstimo de 
dinheiro tanto com o fim de socorrer alguém em dificuldades econômicas 
momentâneas, como para permitir investimentos carentes de capitais próprios 
efetuados com o objetivo de ganhos ou lucros. O pré-requisito para o crédito 
seria a confiança daquele que empresta naquele que toma emprestado.  
 
Numa operação de crédito, interagem pelo menos dois agentes. O “credor” 
seria aquele que, disporia de dinheiro e estaria disposto a emprestá-lo a outro, 
identificado como “devedor”, que tomaria o empréstimo do dinheiro prometendo 
devolvê-lo ao final do prazo concedido. E, se inicialmente a relação de 
confiança necessária à concessão de crédito era baseada apenas na “palavra 
dada”, com o crescimento da complexidade das relações sociais e a 
conseqüente despersonalização das mesmas, passou a ceder lugar ao 
aparecimento de documentos escritos vinculados a “garantias” 2, pelos quais, 
adicionou-se valor jurídico e provas perante terceiros, da exigência de quitação 
da dívida assumida. Essa quitação implica no resgate tanto do valor principal, 
referente ao capital original, como dos seus acréscimos ou juros. Por sua vez, 
o conceito de juros 3 refere-se ao valor da remuneração pelo empréstimo de 
dinheiro (capital) durante um período de tempo.  
 
A determinação dos juros incidentes numa operação de crédito poderá ser feita 
mediante modelos de cálculos diferentes 4. Mas, em todos os modelos de 
cálculo, frequentemente usados, será imprescindível determinar o valor 
emprestado, o tempo pelo qual esse capital permanecerá à disposição do 
tomador do crédito, além de uma taxa capaz de determinar o acréscimo a ser 
cobrado do devedor, ao final do prazo que lhe teria sido concedido 5.  
 
Na sociedade contemporânea, convive-se diariamente com o conceito de juros 
e, assim, a cobrança desses valores constitui fato absolutamente normal. No 
                                                
2 As “garantias” são instituídas para assegurar a solvência do compromisso, mesmo diante de dificuldades de 
pagamento o devedor eu, então, invocaria a execução (a entrega) das garantias oferecidas previamente. Dentre 
essas garantias, devem ser destacados o penhor de bens (móveis e/ou imóveis) e os avais, ou compromissos 
solidários de terceiros a fim de assegurar o pagamento oportuno da dívida assumida. 
3 Segundo a etimologia, “juros” têm origem no latim, “jure”. BUARQUE DE HOLANDA, Aurélio. Novo 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2º. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. Página 996.  
4 Os juros podem ser calculados, basicamente, através dos modelos identificados como “juros simples” ou 
“juros compostos”. No modelo de juro simples, os acréscimos seriam determinados apenas sobre o capital 
inicial. No modelo de juro composto, os acréscimos seriam calculados sobre o capital inicial somado aos juros 
determinados no período precedente, exigindo, que se defina o “período de capitalização” (diário, mensal, 
etc.).Ver VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. São Paulo: Ed. Atlas. 2.000. Também, 
WESTON, J. Fred and BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da Administração Financeira. São Paulo: 
Makron Books Ltda. 2000. 
5 A cobrança de juros sobre juros (capitalização) é denominada “anatocismo”, termo originado do latim 
através do grego. Ver BUARQUE DE HOLANDA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa. 2º. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. Página 115. 



comércio, o convívio com os juros passou a ser não só corriqueiro, como 
imprescindível. Comprar e vender, frequentemente, pressupõe operações 
diferidas e as “vendas a prazo” pelas quais são concedidos créditos ao 
comprador, passaram a significar a maior parte do movimento comercial na 
sociedade de consumo de massa. E, inevitavelmente, nas operações de venda 
a prazo, o conceito de juros encontra-se presente, onerando o valor final pago 
pela aquisição financiada na concessão do crédito. 
 
Não somente o setor privado da economia aplica o conceito de juros. O poder 
público aplica-o largamente, amparado pela legislação vigente, onerando 
qualquer valor de tributo não pago na data do respectivo vencimento, com 
acréscimos financeiros até mais exigentes do que aplicados pelo setor privado 
6. E, além dos juros ditos “de mora” 7, acrescentam-se multas pesadas e outros 
acréscimos, todos “legais”.  
 
Portanto, na sociedade contemporânea, tanto por parte do setor privado como 
do setor público, nenhum pudor persiste quanto à cobrança de valores 
adicionais a titulo de juros e encargos assemelhados. 
 

A USURA NA EUROPA MEDIEVAL 
 
Porém, nem sempre prevaleceu na sociedade ocidental, tal despudor com 
relação à cobrança de juros. Pelo contrário, a cultura ocidental, em seus 
fundamentos greco-romanos e judaico-cristãos foi, na maior parte dos três 
últimos milênios, bastante restritiva e intolerante para com o conceito de juros e 
com a sua aplicação. Nesse amplo espaço de tempo, filósofos, economistas, 
juristas e religiosos de variadas orientações, têm se pronunciado em debatida e 
acalorada controvérsia 8. Essa controvérsia não se limitou à maior ou menor 
dimensão das taxas cobradas de juros, mas à própria legitimidade moral da 
aplicação desse procedimento.  
 
A importância da religião no contexto histórico, em todas as partes do mundo, 
tem assegurado às igrejas e templos uma precedência relevante para orientar 
o estabelecimento e prevalência de normas sociais. Isso tem sido aplicado, 
obviamente, também na cobrança de valores por dívidas, vale dizer, pela 
cobrança de juros. E, consoante à tradição cristã, historicamente predominante 
na civilização ocidental, foi generalizada a proibição da cobrança de juros.  
 
O cristianismo, mesmo inspirado na tradição judaica, evoluiu como uma 
dissidência, e modificou a normativa prevalente entre os judeus quanto à 

                                                
6 Consoante a prática brasileira, a data do vencimento de tributos passa a ser antecipada se, por acaso, o dia 
referencial para o pagamento desses valores, coincida com um final de semana ou feriado bancário. Portanto, 
no caso de não pagamento de tributos na data aprazada, o contribuinte passa a ser onerado por juros de 
mora, desde antes do vencimento do compromisso com o fisco. 
7 A expressão “mora” tem origem latina, significando demora, delonga ou atraso no pagamento devido de 
uma dívida ou compromisso a ser saldado em dinheiro. O “juro de mora” tem por objetivo criar uma punição 
pecuniária ao devedor pelo retardamento no cumprimento de sua obrigação de pagar. Além da punição 
pecuniária, dependendo do contrato e da regulamentação legal, o devedor inadimplente poderá perder direito 
ou benefício de que poderia ter gozado caso cumprisse a sua obrigação de pagar a dívida antes do 
vencimento.  
8 SCAVONE, Luiz. Juros no Direito Brasileiro. São Paulo. Ed. RT. 2003. Página 29. 



cobrança de juros. A determinação da moral judaica proibia a prática de juros 
nos negócios entre judeus, mas permitia a sua cobrança nos negócios entre 
judeus e gentios 9. Porém, a tradição cristã, passou a condenar a cobrança de 
juros de forma generalizada. Assim, desde os primórdios, a igreja cristã tem 
condenado a usura, ou seja, a cobrança de juros de todas as formas. Acredita-
se que a generalização da condenação à cobrança de juros estaria associada à 
crença cristã de que a salvação deixara de ser uma prerrogativa apenas dos 
judeus, “povo eleito de Deus”, para ser estendida a toda a humanidade. 
Quebrada essa fundamental distinção teológica, na concepção cristã não se 
justificava tratar desigualmente cristão e gentio e, portanto, a prática da usura, 
ou seja, a cobrança de juros seria considerada “pecado” independente de 
quem fosse o mutuário de um empréstimo. 
 
A condenação à usura, tornou-se especialmente disseminada na Europa 
durante a Idade Média, período no qual a Igreja Católica Romana exerceu uma 
influência política e cultural sem contestação. E a posição da Igreja Católica 
Romana, prevalente no período medieval até o final do século XIX, foi de 
condenação veemente ao que considerava ser o “pecado da usura”. Nas 
palavras atribuídas a Santo Antônio de Lisboa (1195 - 1231) 10 pode-se 
perceber toda a veemência dessa condenação: 
 
Que sumam da terra os gananciosos, porque esses se tornaram malditos ao não se curvarem 
diante de DEUS e não se compadecerem de ninguém, exibindo, em suas bocas, presas como 
as dos leões, mas que fedem apodrecidas, embebidas no veneno do dinheiro e no esterco da 
usura. 

Santo Antônio de Lisboa. (1195-1231). 

 
O catolicismo tem condenado a usura argumentando que a cobrança de juros é 
exercida mediante o decorrer do tempo e dele depende. Ora, como o tempo 
não pertence a ninguém, somente a Deus, não se justificaria usá-lo para 
aumentar o valor do dinheiro emprestado, cobrando juros sobre esse valor. 
Também, ao afirmar que somente o trabalho pode gerar riqueza sendo o 
dinheiro (capital) incapaz de gerá-la. Portanto, o eventual excedente 
representado pelos juros e adicionado ao dinheiro emprestado teria se 
originado do trabalho executado por quem tomou empréstimo, não se 
justificando a sua destinação ao dinheiro originalmente emprestado que deveria 
ser devolvido sem a cobrança de juros. Ainda, a argumentação postulada pelo 
religioso Tomás de Aquino (1225-1274), canonizado como santo pela Igreja 
Católica Romana 11, apontava a usura como uma operação carente de lógica, 

                                                
9 Livro do Êxodo, Capítulo 22 – Leis sobre a Propriedade. Versículo. 25 “Se emprestares dinheiro a alguém 
do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor; não lhe exigirás juros”. Bíblia 
Sagrada. Livro do Êxodo. Centro Bíblico Católico de São Paulo. 4º. Edição. São Paulo: Editora Ave Maria 
Ltda.  
10 Nascido em Portugal em 1195, de nome Fernando, filho de Martim de Bulhões, assumiu o nome Antônio 
ao se filiar à ordem dos Franciscanos. Faleceu em 1231 em Pádua, na Itália, aos 36 anos. Foi canonizado pelo 
Papa Gregório IX em 1232. 
11 Tomás de Aquino nasceu numa família abastada do Reino de Nápoles, na Itália.  Era filho do Conde 
Landulfo d’Aquino e foi educado no Mosteiro Beneditino de Monte Cassino. Aos 19 anos, deixou o mosteiro 
e juntou-se aos dominicanos mendicantes, tornando-se padre dominicano. Foi discípulo de Santo Alberto 
Magno em Paris e por intermédio desse, tornou-se um intelectual respeitado na “escolástica” católica. Fora 
mestre em teologia e filosofia na Universidade de Paris vindo a falecer em 1274, aos 49 anos. Foi canonizado 
pelo Papa João XXII em 1323. 



pois, o dinheiro do credor (aquele que empresta) passaria a ser de propriedade 
do devedor (aquele que toma emprestado) e somente voltaria a ser de 
propriedade do primeiro após o decurso do prazo da operação. Portanto, como 
alguém deveria pagar juros pelo uso de um bem que seria de sua propriedade 
12? Essa “teoria da propriedade” do dinheiro incluía-se no arsenal de razões 
desenvolvidas pelos intelectuais católicos para sustentar a condenação da 
usura. 
 

A USURA NO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA 
 
Porém, ao longo da história, o desenrolar dos acontecimentos veio modificando 
a pretensa certeza acerca da condenação à cobrança de juros.  Principalmente 
a partir do século XIII, na Europa, consolidaram-se os alicerces de uma nova 
ordem econômica, social e política, que suplantaria a antiga ordem feudal. 
Deve ser lembrado que, no mundo greco-romano, as instituições “mercado e 
dinheiro” constituíram os alicerces da civilização ocidental. Porém, desde a 
queda do último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, em 476 a.D. 
a desagregação do Império Romano do Ocidente levou ao surgimento de uma 
nova ordem na Europa. Nesse contexto, a tônica passou a ser a “auto-
suficiência local”, com a economia voltada para um “modelo fechado”, onde a 
produção destinava-se, basicamente, ao consumo endógeno.  Isso decorreu da 
estruturação de feudos consolidados e protegidos pelos regionais “senhores da 
guerra” que se consolidaram como a nobreza local. Decorrente desse mundo 
fechado, e assim mantido pelo poder da nobreza que se empenhava em 
proteger os seus privilégios no regime feudalista, a instituição mercado e o uso 
e a circulação do dinheiro quase que viriam a desaparecer. E, na sociedade 
feudal fechada, a mobilidade social, historicamente associada às instituições de 
“mercado e dinheiro”, praticamente deixaria de existir. 
 
Porém, essas condições evoluíram ao longo dos séculos seguintes enfrentando 
os inevitáveis desdobramentos. A rigidez da tecnologia, então disponível na 
época, e a restritiva disponibilidade dos demais fatores de produção, 
principalmente terras agricultáveis, ao lado do crescimento da população 
gerando excedentes populacionais, passaram a criar pressões sobre a ordem 
social existente. Ao lado disso, problemas políticos se agravavam. As querelas 
de poder entre reinos e feudos, além das questões sucessórias entre a 
nobreza, agravadas pelas pressões externas oriundas do mundo muçulmano 
em expansão desde o século VII a.D. acabaram por gerar condições para um 
grande projeto colonial, formatado sob uma ideologia religiosa e expresso pelas 
“Cruzadas para a Libertação das Terras Santas”. Tais condições 
amadureceram e passaram a ser justificadas diante da secular expansão 
islâmica e da sua constante pressão sobre o mundo cristão. 
 
Assim, as “Cruzadas” foram campanhas militares multinacionais, constituídas 
sob a benção do Papado Romano, e passaram a mobilizar uma revolução no 
mundo feudal, ressuscitando o uso e a importância do dinheiro como forma 
para a aquisição dos mais diversos bens e para a equipagem de frotas de 
navios, necessários para a realização desses empreendimentos. Nesse 
                                                
12 SCAVONE JR. Luiz Antônio. (Op. Cit. Nota 5) Juros no Direito Brasileiro. São Paulo. Ed. TR, 2003. 
Página 30. 



contexto, a economia prosperava e a carência de capitais era uma restrição 
básica para o sucesso das Cruzadas. A Igreja Católica Romana viu-se então, 
empenhada na guerra santa contra o islamismo no Oriente e no Ocidente 
europeu, principalmente na Península Ibérica, ocupada pelas invasões 
muçulmanas. Portanto, o prestígio e a oportunidade para o estabelecimento 
das Cruzadas, podem ser compreendidos através da análise das contradições 
internas da ordem feudal na Europa Ocidental.  
 
Nesse contexto, os adensamentos populacionais que cresciam além dos muros 
das cidadelas medievais e à parte da rígida estruturação da ordem feudal na 
Europa, passaram a encontrar oportunidades e deixar de ser “um problema 
social” 13. Essas pessoas, imunes da condição de “servos da gleba”, tornaram-
se artesãos, mercadores, médicos, artistas, notários e ourives-banqueiros, 
diversificando ocupações e estruturando atividades urbanas de maneira cada 
vez mais consolidada, porque necessárias na nova ordem social e econômica 
emergente. Assim, essa população ampliava a sua importância e fazia 
prosperar a economia dos territórios onde se estabelecia. E, apesar de livre da 
servidão feudal, essa população não deixava de ser tributada pelos nobres e 
poderosos locais que se beneficiavam dessa nova onda econômica, 
encorajando a sua consolidação e expansão. Desta forma, os comerciantes e 
artesãos prosperavam e fundaram o que viria a ser uma classe social em 
ascensão, constituindo a burguesia. Portanto, a dinâmica econômica e social 
que assim se criava, propiciou o renascimento das instituições “mercado e 
dinheiro”, beneficiada pelo contexto das “Cruzadas”.  
 
Porém, diante da proibição imposta pela Igreja Católica Romana quanto à 
prática da usura, passaram a ser desenvolvidos diversos mecanismos para 
permitir soluções aos crescentes problemas financeiros da época. A emissão 
de documentos de comprovação das operações de crédito, ou de depósitos em 
valores para guarda e resgate futuro, ou de depósitos para resgate em praças 
diferentes, dentre outras operações, possibilitou o surgimento de títulos ou 
documentos escritos, parecendo ter sido a origem das “letras de câmbio” 14. 
Portanto, a fim de viabilizar seus negócios, os comerciantes da época 
passaram a utilizar tais títulos, com valores sujeitos aos ágios e deságios 
relativos aos juros não explícitos, como meios de pagamento, representativos 
de moedas depositadas junto aos “banqueiros” ou agentes financeiros, nas 
diversas praças européias e no Oriente. 
 
Como em todas as épocas de prosperidade econômica, a disseminação do uso 
do dinheiro condiciona o aparecimento e consolidação de instituições 
correlacionadas ao emprego econômico de moedas, com destaque para os 
“bancos” e os “títulos” representativos de moeda e/ou de direitos a adquiri-la. O 
termo “banco” tem origem nas “bancas” itinerantes nos mercados de toda a 
                                                
13 Esses contingentes populacionais provavelmente teriam se originado de servos renegados dos feudos de 
origem, estrangeiros (judeus em grande parte), filhos bastardos da nobreza (inclusive de clérigos) e inúmeros 
outros, num intrincado processo de tessitura social ao longo das gerações. 
14 Por esses títulos, o credor estabelecia para o devedor, um comprovante formal da dívida existente. O 
devedor deveria apor o seu “aceite” nesse título, sinalizando o seu reconhecimento da dívida ali declarada. E, 
dessa forma, as letras de câmbio passaram a ser muito úteis como comprovantes de valores a pagar em outras 
praças comerciais, em datas e locais determinados, e teriam juros embutidos em seus valores, de maneira não 
explícita. 



Europa Medieval, voltados para a prestação de serviços financeiros de cambio 
de moedas e valores mobiliários, inclusive títulos representados por “letras de 
cambio” e certificados de depósitos 15. Assim, os comerciantes, artesãos e 
demais burgueses passaram a ser inseridos na cadeia logística e os 
banqueiros passaram a atuar como financiadores, das operações econômicas, 
possibilitando a prosperidade das cidades mercantis italianas. E, as 
insurreições e revoluções na Itália, diante das pretensões do Império Romano 
do Oriente, com sede em Bizâncio, antiga Constantinopla, resultaram das 
rivalidades políticas e religiosas, envolvendo inevitáveis interesses econômicos. 
Além disso, as expedições militares ou cruzadas à Terra Santa e ao Oriente, 
passaram a constituir afirmações desses interesses econômicos italianos, 
principalmente de Veneza e de Gênova. 
 
Nesse contexto, desenvolveram-se as ordens militares e religiosas de monges 
católicos guerreiros, que cresceram em torno do ideal das cruzadas e que 
passaram a se rivalizar com os empreendedores leigos no “negócio” das 
cruzadas. Dentre essas ordens, podem ser citadas os “Cavaleiros 
Hospitalários”, os “Cavaleiros Teutônicos”, e principalmente, a mais austera e 
antiga dessas congregações, que foi a Ordem dos Cavaleiros Templários. Essa 
última, com sede em Paris, França, tornou-se extremamente importante e bem 
sucedida, como esteio dos reis e estados europeus nas questões políticas, 
militares, econômicas e financeiras. Essas ordens religiosas e guerreiras 
tornaram-se não só o principal e mais confiável exército cruzado como 
também, pólos de poderio econômico e financeiro no mundo cristão.  
 
Os cavaleiros templários, além de combatentes símbolos da causa da cruzada 
cristã, desenvolviam várias outras atividades diversificadas na economia e no 
desenvolvimento social, econômico, e da tecnologia em geral, com destaque 
para a arquitetura, as manufaturas, a construção naval, a cartografia e as artes 
da navegação marítima, e a logística em geral. A necessidade de financiar 
essa complexa logística bélica levou a Ordem dos Templários a se tornarem os 
“banqueiros da Europa” nos séculos XII e XIII.  
 
Porém, a prosperidade econômica dos Templários atraiu a cobiça de inimigos 
poderosos. E, uma trama armada pelo Rei Felipe IV da França (1268-1314) e o 
Papa Clemente V (1264-1314) que foi pontífice no período 1305-1314, eleito 
sob os auspícios daquele rei francês, conseguiu extinguir a Ordem dos 
Templários em 1312. Porém, desde 1307, toda a cúpula da Ordem do Templo 
fora aprisionada e os cavaleiros templários que teriam escapado da prisão ou 
da morte, fugiram para terras distantes do poder do Rei de França, 
principalmente para a Inglaterra, Escócia, Península Ibérica, Alemanha e Suíça 
16.  
 

                                                
15 Teria início assim, uma extraordinária vertente de negócios financeiros, substancia apropriada ao 
desenvolvimento dos negócios bancários, cuja potencialidade era então insuspeita, porém decisiva no 
desenvolvimento da economia atual. Basta lembrar o significado de tais procedimentos para a criação, pelo 
sistema bancário, da chamada “moeda escritural”.  
16 A tradição bancária Suíça, provavelmente, teria se originado de cavaleiros templários fugitivos das 
perseguições à sua ordem e refugiados nas, então, remotas terras altas dos atuais Cantões Suíços.  



Com o desaparecimento repentino dos Cavaleiros Templários, um vazio 
econômico e financeiro estabeleceu-se na Europa e isso repercutiu nas 
péssimas condições de vida da população no século XIV. A desarticulação 
econômica prevaleceu naquele século, propiciando a criação de um véu de 
desgraças que se abateu pela Europa. Esses trágicos eventos podem ser 
ilustrados com a guerra dos cem anos, disputa entre a França e a Inglaterra 
decorrente do reinado de Felipe IV, o Belo, a fragilidade das fronteiras 
européias diante da crescente pressão dos muçulmanos, ameaçando a Áustria, 
a região do mediterrâneo e dos Bálcãs, além da mais terrível das calamidades 
que foi a Peste Negra 17; epidemia que teria dizimado cerca de 1/3 da 
população européia da época.   
 
Mas, no vazio econômico deixado pelo desaparecimento repentino dos 
Cavaleiros Templários, os comerciantes e ourives italianos acabaram por 
herdar boa parte dos negócios bancários que aquela ordem religiosa soube tão 
bem desenvolver no mundo feudal europeu. Dentre esses comerciantes e 
ourives, prosperaram muitos judeus que, por não se vincularem à fé católica, 
não se sentiam limitados pelas proibições à prática da cobrança de juros sobre 
empréstimos concedidos, para empreendimentos comerciais ou não, que a 
Igreja Católica Romana impunha na época. 

 
Alguns historiadores revelam uma associação velada, que teria existido entre a 
Igreja Católica Romana, os nobres europeus e os judeus, na Europa Medieval. 
A presença de judeus na Europa data da diáspora do ano 70 a.D., em 
conseqüência da derrota da rebelião judaica contra a dominação romana. Isso 
acarretou a segunda destruição do Templo de Jerusalém e a expulsão dos 
judeus sobreviventes da Palestina. E, parte da população expulsa de judeus, 
deixou o Oriente Médio e fixou-se na Europa. 
 
Inicialmente, os imigrantes judeus não sofreram restrições para praticar a sua 
religião. Porém, a partir da instituição do cristianismo como religião oficial do 
Império Romano, e após o desaparecimento do Império do Ocidente, no século 
V d.C. a proeminência da Igreja Católica e a ordem feudal estabelecida 
passaram a ser crescentemente hostis à convivência das populações cristãs 
com pessoas de religiões diferentes. Assim, a população minoritária de judeus 
passou a ser cada vez mais cerceada nos direitos civis. Em inúmeros casos, os 
judeus passaram a ser impedidos de exercer diversas profissões, como 
artesãos e fazendeiros, e de estabelecerem residências fora de áreas nas 
quais as comunidades judaicas seriam “toleradas”. Inclusive, passaram a ser 
estabelecidos contratos, sujeitos as renovações periódicas, para que a 
permanência das comunidades judaicas fosse permitida nas cidades católicas 
da Itália e de outros países latinos.  
 
Portanto, somente por autorização do poder governante, normalmente obtida 
mediante o pagamento de subornos, os judeus teriam permissão para residir e 

                                                
17 A chamada Peste Negra foi uma epidemia de peste bubônica, doença causada pela bactéria “Yersinia 
Pestis”, sendo transmitida principalmente por pulgas parasitas de ratos infectados pela doença e que a 
disseminaram entre a população humana da época. Persistente durante o século XIV, essa doença chegou a 
matar um número impreciso, entre 25 a 75 milhões de pessoas, mas cerca de 1/3 da população européia da 
época. 



exercer atividades econômicas em grande parte da Europa medieval. Essa 
situação forçou os judeus a se dedicarem a atividades como a ourivesaria, que 
exige conhecimento técnico especializado, e aos negócios bancários, 
emprestando dinheiro a juros, como fórmula para garantir a sua sobrevivência 
naquelas condições tão restritivas. Mas, a atividade que lhes possibilitava a 
sobrevivência, também atraia a cobiça de nobres inescrupulosos e/ou de 
fanáticos religiosos, motivando perseguições cruéis às populações judaicas, 
durante séculos 18. E, ao longo da história, não faltaram violências e episódios 
de “conversões forçadas de judeus” ao cristianismo, patrocinadas pela 
instituição do “Tribunal do Santo Ofício”, a temida Inquisição 19, tão utilizada em 
larga escala, principalmente nos paises latinos, com destaque para os reinos 
na Itália, de Portugal e da Espanha 20.  
 
Mas, apesar de ter sido condenada como pecado pela Igreja Católica, a usura 
era praticada por burgueses, principalmente mercadores e ourives, por nobres 
e mesmo por inúmeros religiosos, pois, embora a Igreja condenasse o 
empréstimo com finalidade de se obter lucro, ela mesma não emprestava 
dinheiro sem cobrar juros. De uma forma ou de outra, acabava-se 
reconhecendo que o empréstimo de dinheiro era uma atividade essencial, 
inclusive para a sobrevivência dos mais pobres. Mas, a escassez de crédito e o 
alto risco da atividade, tornavam as taxas de juros cobradas muito altas, 
situadas acima de 60 por cento ao ano. Apesar desse alto custo, não faltavam 
tomadores de crédito, pois, a atividade econômica cada vez mais passou a 
dele depender. Para ilustrar, pode-se lembrar que a agricultura, tão vulnerável 
às oscilações climáticas e às periódicas pragas, deixava os camponeses 
frequentemente endividados e a decorrente carestia nas cidades somente 
                                                
18 Os assassinatos coletivos de judeus receberam na Rússia e na Europa Central, o nome de “pogrooms”. E, 
apesar dessa palavra russa passar a ser usada somente no século XIX, data da Idade Média os assassinatos 
coletivos de judeus na Europa. 
19 O tribunal eclesiástico da Santa Inquisição (dentre outros nomes), foi instituído pelo Papa Gregório IX em 
1232 e vigorou até 1839, empenhando-se em descobrir, perseguir, prender e executar (pretensos) praticantes 
de heresias religiosas, feitiçarias, bigamias e outros delitos condenados pela Igreja Católica. O fanatismo 
religioso desse tribunal levou-o a condenar milhares de pessoas por simples suspeitas, inclusive por difamação 
de perversos e invejosos que poderiam permanecer como delatores ocultos. Os judeus, mesmo os 
convertidos ao cristianismo (cristãos novos) tornaram-se vítimas preferenciais da Inquisição e até hábitos de 
higiene pessoal (como tomar banhos) eram motivos de suspeita de condenáveis “práticas mosaicas”. Os 
métodos e a intolerância, principalmente da Inquisição Espanhola, foram retomados pelos nazistas alemães, 
antes e durante a Segunda Guerra Mundial acrescida de um viés racista declarado. Inclusive, a segregação 
forçada dessas pessoas em “guetos” e a imposição feita aos judeus de usarem, de forma visível em suas 
roupas, uma estrela de David de cor amarela, como identificador de que seriam pessoas “indesejáveis e 
proscritas” naquela sociedade dominada pela intolerância. Aliás, esse fanatismo religioso e oportunismo 
político, acabaram por excluir os países católicos da revolução científica do século XVII e XVIII, 
condenando-os a decadência prematura e ao atraso na Europa.  
20 Em 14/03/1492, Isabel I, rainha de Castela, ordenou que fossem expulsos de seu reino todos os judeus e 
muçulmanos que, até então, não teriam se convertido ao cristianismo. Cerca de oitocentos mil judeus foram 
forçados a deixar aquele país e dispersaram-se em várias direções. Cerca de cem mil encontraram um precário 
refúgio em Portugal, sob a magnânima compreensão de D. Manoel I, mas logo se viram acossados 
novamente pela Inquisição, quando inúmeros foram forçados a se converterem ao catolicismo, gerando um 
importante contingente de “cristãos novos” portugueses que se tornaram relevantes no projeto colonial de 
Portugal no Brasil e no mundo. Mas a maior parte deles foi escravizada ou morta em perseguições nas terras 
onde buscaram refúgio, vitimados pela pobreza, doenças e cruéis massacres. O suicídio, individual e coletivo, 
tornou-se freqüente nessa população perseguida. Ver GORDON, Noah. O Diamante de Jerusalém. 
Tradução de Aulyde Soares Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda. 1997. 298 páginas. O autor é 
judeu de origem norte-americana, nascido em Worcester em 1926. Publicou, ainda, os romances O Rabino, O 
Físico, O Xamã, A Escolha da Dra. Cole e O Comitê da Morte. 



poderia ser resolvida pela restituição ao campo da capacidade econômica 
perdida. Nisso se evidenciava a necessidade de se manterem fluxos de crédito 
que eram crescentemente solicitados.  
 
Noah Gordon21 relata o contexto referente às relações entre os judeus na 
Europa e a atividade bancária, lembrando que a maior parte dos judeus da 
época fora proibida de exercer o comércio de qualquer mercadoria nova, e era 
apenas tolerada a sua atividade no comercio de objetos usados e roupas 
velhas.  Visualizando nessa população um papel oportuno na solução da 
questão da usura, a Igreja Católica permitiu que se convidassem algumas das 
mais antigas famílias de judeus comerciantes a se tornarem banqueiros, 
selando com elas um acordo que deveria ser vantajoso para ambas as partes. 
Nesse caso, não haveria usurários cristãos, que se acreditava seriam 
condenados ao inferno, pois os judeus, enquanto hereges, já estariam 
condenados. Além do mais, os banqueiros judeus podiam ser mantidos sob 
controle governamental e eclesiástico, pois gozavam de mínima liberdade civil. 
Assim, a cidade onde os judeus teriam permissão para viver e operar bancos 
receberia um tributo anual pelo privilégio que lhes seria concedido, e a Igreja 
receberia um pagamento substancial dos banqueiros judeus 22.  
 
Em Veneza, na Itália, esse arranjo reduziu a taxa de juros para cerca de 4% 
(quatro por cento) ao ano. Mas, logo se tornou evidente que, com os subornos 
necessários e as demais despesas, essa taxa não era suficiente para a 
sobrevivência dos bancos, e os juros subiram para 10% (dez por cento) com 
garantia e 12% (doze por cento) sem garantia, considerada uma taxa justa para 
a economia veneziana.  
 
Porém, após alguns anos, tanto a Igreja quanto o povo já não se lembravam da 
antiga taxa de 60% (sessenta por cento) e se uniram no ódio e no desprezo 
pelos usurários judeus que cobravam taxas de 10% e 12%. Logo começou a 
crescer a pressão para a redução dos juros que efetivamente baixaram 
gradualmente até 5% (cinco por cento). Com a significativa redução da 
remuneração, o que fora oferecido às antigas famílias judias como um privilégio 
transformou-se em um ônus impossível de ser mantido. Porém, como os três 
bancos que foram autorizados a funcionar em Veneza (Itália) constituíam a 
única razão existente para a tolerância da permanência dos judeus na cidade, 
foi necessário criar um tributo adicional imposto aos judeus. Esse tributo 
permitiu a permanência em Veneza do povo do “gueto” 23, enquanto o mesmo 
pagasse para manter a capitalização necessária aos bancos.  

                                                
21 GORDON, Noah. O Diamante de Jerusalém. Tradução de Aulyde Soares Rodrigues. Rio de Janeiro: 
Editora Rocco Ltda. 1997. 
22 A permissão dada aos judeus era um contrato chamado “condotta” ou conduta,, pelo qual, teriam 
permissão para morar em Veneza, na Itália. Esse contrato deveria ser renovado periodicamente, em geral 
depois de uma demonstração (cínica) de relutância por parte das autoridades e o subseqüente pagamento de 
polpudos subornos, dos quais advinha a prorrogação da permissão de permanência dos judeus, naquela 
cidade-estado italiana. (Ver GORDON, Noah. O Diamante de Jerusalém. Tradução de Aulyde Soares 
Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda. 1997). 
23 O termo “gueto” deriva do original latino “gietto”, designando o local ou bairro, nas cidades européias, 
onde judeus tinham permissão para estabelecer as suas residências, normalmente segregados da população de 
cristãos. Frequentemente eram locais isolados, sem infra-estrutura, normalmente insalubres, de baixo valor 
comercial e mantida sob vigilância de guarda armada.  



 
Também, fora de fundamental importância para o desenvolvimento capitalista 
no ocidente, uma nova moral religiosa, mais compatível com a vertente 
financeira do dinamismo econômico trazido pelo final da Idade Média. Isso veio 
com a Reforma Protestante, originada das pregações religiosas de João 
Calvino (1509- 1564) e Martinho Lutero (1483 – 1546) entre outros 
reformadores. Essa nova interpretação religiosa do cristianismo era 
abertamente favorável à cobrança de “juros moderados” na medida em que 
interpretava o progresso material como uma evidência da benção divina e, 
portanto, a riqueza seria uma recompensa da fé e uma indicação da salvação. 
O contrário, o empobrecimento, também indicaria a falta da aprovação divina e 
um indício para a danação eterna. O efeito dessa crença no dinamismo 
econômico foi efetivamente percebido. 
 
Essas condições acabaram por alterar profundamente tanto o perfil da Europa, 
como do resto do mundo. A Revolução Industrial e tecnológica, basicamente 
financiadas por mecanismos consagrados pela doutrina protestante e pelo 
afluxo de riquezas trazidas pela expansão marítima, pelo colonialismo e pela 
descoberta de abundantes provimentos de metais preciosos nas colônias 
européias, acabou por consagrar patamares diferenciados entre o mundo 
protestante e o mundo católico romano. O mundo protestante passou a ser 
cada vez mais próspero e desenvolvido, enquanto que os países católicos se 
emaranhavam no dogmatismo religioso conservador e se perdiam no atraso 
econômico e conseqüente perda de poder político e militar 24.  
 
Assim, movimentos como o Iluminismo e a Reforma Protestante, ao lado da 
pregação do liberalismo de Adam Smith (1723-1790), John Stuart Mill (1806-
1873) e Jeremy Bentham (1748-1832) 25 dentre outros, que defendiam o 
“laissez faire”(a ausência da intervenção do estado na economia) e os 
mecanismos de mercado livre e autorregulado, consagraram uma nova 
perspectiva ética e filosófica que, mesmo sem o rigor intelectual requerido, 
acabou por formatar uma “visão de mundo”que predominou incontestavelmente 
até ao início da Primeira Guerra Mundial.  
 
Nessa “visão de mundo” o empréstimo sem juros, identificado com a 
interpretação tradicional da moral e da caridade cristã, passaram a ser 
considerados “sem sentido”. Inclusive, benefícios como empréstimos sem juros 

                                                
24 Esse quadro dispare entre a ética protestante e a ética católica romana, ensejou uma tese contundente do 
economista e sociólogo alemão Max Weber (1864-1920), publicada com o título “A Ética Protestante e o 
Espírito do Capitalismo”(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Max Weber. Translated to 
English by Talcott Parsons. Originally published: New York Scribner, 1958.) 
25 O filósofo e jurista inglês, Jeremy Bentham (1748-1832) foi o autor de uma obra para a defesa da cobrança 
de juros. Trata-se do livro “Defense of Usury”, cuja primeira edição foi publicada em 1787. Já nessa época, 
principalmente nos países protestantes, a usura já seria um tema menos controverso e, consequentemente, 
essa obra não sofreu tantas restrições. Juntamente com John Stuart Mill e James Mill, difundiu a doutrina 
utilitarista que fundamenta a “visão de mundo” resultante da crença na “maximização da utilidade e da 
felicidade pessoal”, base teórica dos valores da sociedade contemporânea.  

 

 



passaram a ser apontados como perniciosos na medida em que ao aliviar a 
situação de penúria, poderiam acomodar o beneficiado numa vida improdutiva 
e postergar a decisão que poderia corrigir os rumos da sua vida, impelindo-o ao 
trabalho efetivo. E, para aqueles que se aproveitavam dessa eventual 
oportunidade sem nada retribuir e também, sem condições de prosperar, 
empréstimos de dinheiro seriam perdas de tempo e de capital escasso, ou seja, 
puro desperdício.  
 
E, se por acaso, alguém recebesse dinheiro emprestado sem juros e o usasse 
para ganhar mais dinheiro, ou seja, para lucrar, esse seria um aproveitador 
sem escrúpulos, passando a ser evidente que constituiria uma impropriedade, 
propiciar lucro a alguém, logicamente a poucos, dada à escassez natural e 
permanente de dinheiro, a partir de empréstimos sem juros. Portanto, de forma 
alguma faria sentido emprestar sem juros para alguém lucrar com o dinheiro 
que lhe fora emprestado ou mesmo para atender às suas necessidades e 
penúria.  
 
Assim, as condições de desenvolvimento econômico não só na Europa, mas 
em todo o mundo, com a evidente proeminência dos negócios bancários e 
financeiros, de fundamental importância não só para o setor privado da 
economia como para a sustentação do setor público, acabaram por diluir o 
conservadorismo moral da Igreja Católica Romana que fora tão 
veementemente sustentado desde a Idade Média. Diante dessas novas 
realidades econômicas, os argumentos eclesiásticos contra a usura passaram 
a ser considerados anacrônicos.  
 
Dessa maneira, as bulas papais de excomunhão pela cobrança de juros (o 
pecado da usura) passaram a ser definitivamente, peças históricas e a Igreja 
rendeu-se à realidade financeira do século XIX. Em decorrência, no século XIX, 
diversos países passaram a considerar legal e permitida, a cobrança de juros.  
Na França, essa cobrança passou a ser liberada a partir de 1793. Na Inglaterra 
a liberação para a cobrança de juros ocorreu a partir de 1854. A liberação para 
a cobrança de juros ocorreu na Dinamarca em 1855 e na Espanha, a partir de 
1856. Na Holanda isso ocorreu no ano seguinte, a partir de 1857 e, na Suíça, a 
partir de 1864. 
 

OS JUROS NA CRISE DO CAPITALISMO 
 
A Primeira Guerra Mundial marcou o fim de uma era de desenvolvimento 
capitalista, com o coroamento desse processo na consolidação do capitalismo 
financeiro movido a juros. A especulação financeira já se tornara, ao final do 
século XIX, a atividade por excelência da dinâmica capitalista. E o fenômeno 
da guerra, fez emergir a face mais cruel e decisiva da disputa imperialista por 
mercados e fontes de matérias primas. O esforço de guerra, porém, 
representou uma descontinuidade no funcionamento da economia liberal 
capitalista. Naquelas condições de exceção, o estado teve que assumir o 
gerenciamento restritivo dos recursos econômicos, mas, com o fim da guerra, o 
liberalismo foi retomado como orientação geral de conduta econômica no 
mundo desenvolvido, até que o colapso trazido pela Crise de 1929 acabou por 
lançar o mundo em uma nova realidade, incompatível com os princípios 



liberais. Aliás, uma das principais razões para a Crise de 1929 teria sido a 
tentativa da Inglaterra em reeditar o “padrão ouro”26, convencendo o Sistema 
de Reserva Federal dos Estados Unidos da América a elevar substancialmente 
as taxas de juros vigentes, a fim de compatibilizar taxas de câmbio e de juros 
entre os dois países. Evidentemente, dentre os argumentos, imperou a 
pretensa viabilização da retomada de pagamentos para cobrir o déficit em 
conta corrente entre aquelas nações, causada pela Primeira Guerra Mundial. 
Mas, a súbita elevação dos juros nos Estados Unidos da América levou ao 
colapso a Bolsa de Nova York em 1929 e, a grave crise social que se seguiu 
propiciou uma retomada da presença do estado na economia, tanto mediante 
doutrinas econômicas tal qual a proposta por John Maynard Keynes (1883 - 
1946) 27como por inspiração socialista.  
 
Segundo Keynes, os ciclos econômicos descritos por Karl Henrich Marx (1818-
1883) não se comportam como dotados de mecanismos de auto-regulação, 
como pensavam os economistas liberais inspirados na Lei de Say. A 
inexistência dessa pretensa autorregulação do sistema econômico deveria ser 
vista como uma ineficiência estrutural do capitalismo e o desemprego que o 
acompanha também. Em consequência, no sistema capitalista, não se atingiria 
o pleno emprego dos recursos econômicos. Notadamente, o desemprego de 
trabalhadores poderia chegar a níveis socialmente insuportáveis durante os 
períodos de recessão. Assim, Keynes passou a propor que o fim dos ciclos de 
recessão deveriam ser buscados através da intervenção do Estado na 
economia.  
 
O pensamento keynesiano orientou medidas de grande alcance durante toda a 
primeira metade do século XX, inclusive políticas que passaram a ser usadas 
para reduzir os efeitos da Crise de 1929. Simbolicamente, políticas econômicas 
como o “New Deal28” do presidente dos USA, Franklin Delano Roosevelt (1930-
1933) seriam sintomáticas. No Brasil, a Crise Mundial de 1929 colocou o Brasil 
imerso numa crise cambial, pois, com o colapso das exportações 
principalmente de café, o país viu-se privado de divisas. Mas, além de medidas 
“keynesianas” aplicadas pelo então presidente Getúlio Dornelles Vargas (1930 
– 1945), admirador do presidente Roosevelt, o Decreto no. 22.626 de 7 de abril 
de 1933, chamado de “Lei da Usura” tornou crime a pratica da cobrança de 
juros além do limite máximo de 12% ao ano. Porém, no contexto das práticas 

                                                
26 O “padrão ouro” significa um sistema monetário que, apesar de utilizar como meio de pagamento o papel 
moeda, mantém garantido por adequados mecanismos legais e jurídicos, a plena conversibilidade do dinheiro 
em ouro metálico (ou prata), segundo um padrão ou taxa de conversibilidade conhecida previamente. A 
tradicional medida pela qual se expressa o peso do ouro metálico, é conhecida como “onça troy” (1 onça troy 
= 31,1 gramas de ouro).  
27 John Maynard Keynes (1883 - 1946) economista inglês, contrapondo-se à orientação liberal inspirou uma 
nova doutrina econômica que propõe o exercício eficiente de um poder de regulamentação da economia com 
a intervenção do estado, formulando e implantando políticas fiscais e monetárias, a fim de dinamizar a 
atividade econômica e a geração de renda, diante dos ciclos econômicos de expansão e recessão. Ver 
KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego do juro e da moeda. (Título em inglês: General theory of 
employment interest and money) Traduzido por CRUZ, Mário Ribeiro da. São Paulo Ed. Atlas. 1992. 
28 O New Deal (novo pacto social) foi uma política econômica aplicada pelo então presidente dos EUA, 
Franklin Delano Roosevelt, em 1933, consistindo na aplicação de recursos públicos na realização de obras na 
infra-estrutura, como estradas, hospitais, escolas, saneamento básico, eletrificação, dentre outras iniciativas. 
Esses investimentos geraram a expansão do emprego, ensejando a recuperação econômica dos EUA e 
tornaram-se paradigmas de gestão econômica. 



“keynesianas”, o endividamento estatal crescente passou a ser financiado 
mediante a emissão de títulos da dívida pública, remunerados à taxas de juros 
“de mercado”. Criou-se, assim, uma presença permanente e vinculada do 
estado no mundo financeiro, em proporções inovadoras até então. E o 
financiamento do deficit público passou a se integrar rotineiramente nas 
operações do mercado financeiro, legitimando a cobrança disseminada de 
juros. 
 
De outro lado, dentre as orientações políticas revolucionárias, destaca-se a 
Revolução Comunista de 1917, que terminou com o a dinastia imperial 
Romanoff na Rússia, transformando o país em uma República Socialista. O 
desenvolvimento do processo revolucionário comunista levou à criação da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1922, pela virtual 
anexação de países limítrofes. A URSS consolidou-se como potência mundial 
após a Segunda Guerra Mundial, evoluindo da sua condição de aliado do 
ocidente contra a coligação fascista do “Eixo” (Alemanha, Itália, Japão e seus 
aliados) para um pólo de poder oponente da economia de mercado e da 
democracia representativa vigente no ocidente.   
 
Essa revolução foi inspirada na obra do economista e filósofo alemão, Karl H. 
Marx (1818-1883) cujo ideário repudiava a prática da usura no contexto da 
condenação geral à economia liberal e à propriedade privada dos meios de 
produção, ou seja, ao capitalismo. Por extensão, o comunismo condenava, 
primordialmente, a cobrança de juros, tal como a prática se consolidara na 
economia capitalista. A estatização da economia sob a ditadura do 
proletariado, representado pelo Partido Comunista, único permitido naquele 
regime, tomou conta dos destinos da Rússia e dos países mantidos sob a sua 
influência até a derrocada e a autodissolução da URSS, ocorrida em 1991, por 
inviabilidade econômica e política do regime comunista centralizado. A 
Federação Russa e a Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 
sucederam à URSS. Assim, o antigo bloco socialista passou a se integrar, 
paulatinamente, a um sistema misto de intervenção estatal e economia de 
mercado. 
 
Ainda em 1917, registrou-se um evento cujas repercussões passariam a afetar 
o desenvolvimento do liberalismo e de suas práticas financeiras, envolvendo a 
presença do estado e de suas relações com a sociedade. Trata-se da 
Revolução Mexicana que propiciou a promulgação naquele país de uma 
constituição inovadora, inspirando a concepção do “Estado Social” que passou 
a se contrapor ao “Estado Liberal”, modelo até então predominante de 
organização e concepção política. Nessa orientação, as práticas liberais 
capitalistas seriam contrabalançadas pelas práticas sociais a partir de um 
poder estatal orientado pelas questões sociais e distributivas. Tratava-se de 
buscar “um meio termo” entre o estado liberal capitalista e o modelo socialista, 
com todas as implicações dessas medidas sobre as práticas financeiras e os 
mecanismos de juros. 
 



A constituição mexicana inspirou, por sua vez, a constituição de Weimar, 
promulgada em 31 de julho de 1919 na Alemanha 29, e considerada inspiradora 
da doutrina da democracia social, ao estabelecer obrigações ao estado, de 
criar condições para o desenvolvimento social e econômico da sociedade, 
exemplo que passaria a ser seguido por vários outros países em posteriores 
reformas constitucionais. A concepção de estado na Europa Ocidental, após a 
Segunda Guerra Mundial e a constituição da União Européia (EU), retratam a 
incorporação prática dessa influência no mundo contemporâneo. Nesse 
receituário, combinam-se tendências liberais e intervencionistas, mantidos os 
mecanismos de mercado e dos processos dinâmicos financeiros, movidos a 
juros. 
 
Com o fim da “Guerra Fria” (1945-1991) a era de polarização entre os países 
ocidentais e o mundo socialista, o liberalismo ressurgiu como tendência 
dominante em todo o mundo, quando a cobrança de juros e a especulação 
financeira tornaram-se a atividade econômica mundial mais dinâmica e 
abrangente. A onda da globalização produtiva e financeira da segunda metade 
do século XX e o progresso surpreendente da informática e das 
telecomunicações possibilitou a interligação dos mercados em tempo real em 
todo o mundo, criando um contexto de prosperidade regada a juros e à 
especulação financeira, que foram tornados marcos determinantes dessa era. 
 

COMENTÁRIOS FINAIS 
 
A sensação de euforia que se sucedeu ao final da “guerra fria” (1945-1991) e à 
derrocada do mundo socialista parecia consolidar de vez a hegemonia do 
sistema capitalista e, por conseqüência, das práticas institucionalizadas e cada 
vez mais intensivas de especulação financeira e da usura. Mas, essa situação 
sofreu novo golpe em setembro de 2008, com o início “oficial” da mais recente 
grande crise econômica internacional. Por sua vez, essa crise financeira de 
2008, teve origem nos excessos financeiros de mega instituições, cujo porte de 
operações, tornava cada uma delas, “grande demais para quebrar”, na medida 
em que a sua eventual falência desestruturaria a economia, não só dos seus 
países de origem, como do restante do mundo. 
 
Assim, parodiando os latinos, caberia questionar ao mundo: “Quo vadis”? 
Porém, sabe-se de antemão que, com grande probabilidade, a resposta a essa 
questão sempre haverá de incluir a prática da cobrança de juros, tornada 
componente imprescindível da estrutura e da operação do sistema econômico 
mundial, com raras e honrosas exceções30 , das quais deverá ser ressaltada a 
ética muçulmana quanto à usura. Porém, essa é uma outra complexa história... 

                                                
29 A chamada “República de Weimar” vigorou na Alemanha entre 1919 até 1933. A partir desse ano, teve 
início o “Terceiro Reich”, passando a Alemanha a ser governada pelo Partido Nacional Socialista dos 
Trabalhadores Alemães, sob a liderança de Adolf Hitler. Porém, tecnicamente, a Constituição de Weimar 
continuaria em vigor na Alemanha até o fim da era nazista, com a vitória dos aliados na Segunda Guerra 
Mundial em 1945. A partir daí, a Alemanha cindiu-se em dois países, a República Federal da Alemanha 
(capitalista) ao ocidente, e a República Democrática da Alemanha (comunista) ao oriente. A reunificação 
alemã deu-se somente em 3 de outubro de 1990, com a incorporação da Alemanha Oriental à Alemanha 
Ocidental. 
30 O anatocismo, ou a prática dos juros compostos, apesar de ser mundialmente disseminada, constituiu 
polêmica no Brasil, onde a legislação tem sido controversa e incompreensivelmente confusa. Algumas normas 
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proíbem o anatocismo tais como o Decreto no. 22.626 de 7 de abril de 1933, a Lei da Usura, e a súmula 121, 
do STF, pelo qual “seria vedada à capitalização mensal dos juros, ainda que expressamente convencionada”. 
Outras normas permitem o anatocismo, tal como a lei da cédula de crédito e a Lei 4.595/64 (Reforma 
Bancária) que delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) poder para fixar as taxas praticadas no 
mercado financeiro. Também, a MP 1963-18 publicada em 27/04/2000 autoriza a prática do anatocismo. O 
artigo 5º daquela MP prevê a liberação da prática de juros sobre juros para negócios pactuados com menos de 
1 ano, encomendada pelo sistema bancário a fim de sustentar o mecanismo de cobrança de juros aplicados 
nas operações de “cheque especial”.  Mas, com a promulgação da CF/88, e do seu artigo 192, parágrafo 3º, 
essa permissão ao anatocismo deveria ter sido eliminada da ordem jurídica brasileira. Porém, esse dispositivo 
constitucional tornou-se inaplicável na prática por falta da Lei Complementar que o regulamentasse até que, 
finalmente, foi abolido pela PEC (proposta de emenda à constituição) de No. 40/2003, de iniciativa do 
presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e, então, aprovada pelo Congresso Nacional. A pretensa 
limitação de juros a 12% ao ano, foi finalmente afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) através da 
edição da Súmula no. 648 de 2003, ao determinar que a aplicabilidade do disposto no artigo 192 da CF/88, 
somente teria validade se tivesse sido regulamentado, o que nunca ocorreu. Portanto, no Brasil 
contemporâneo, inexistem limites legais à prática de juros, a não ser as condições vigentes no mercado 
financeiro e as sinalizações promulgadas pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) que fixa a taxa SELIC. 
E, dadas as características de oligopólio, atualmente vigentes no mercado financeiro brasileiro, o nível de 
juros cobrados nas diversificadas operações ficará ao arbítrio das imperfeições econômicas desse seleto 
mercado. E assim, não seria coincidência a elevada lucratividade dos bancos no Brasil. 
 
 
 



 
 


