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“A verdadeira obra científica não responde, interroga; ou, se preferir, 
responde para melhor poder interrogar, em seguida. No modelo 

aristotélico, a tese é puramente silogística, sem contradições. 
No esquema dialético, muito mais fiel à realidade vital, 

uma tese é criadora, isto é, só tem valor seminal, 
quando seja capaz de suscitar a antítese.”

Fábio Konder Comparato

“Se nos perguntassem qual a contribuição do direito comercial 
na formação da economia moderna, outra não poderíamos 

talvez apontar que mais tipicamente tenha influído na 
economia do que o instituto dos títulos de crédito.”

Tullio Ascarelli
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noTa do auTor

Esta obra trata de aportar os saberes existentes em duas etapas: dou-
trinária e jurisprudencial. No campo doutrinário, procura-se discutir a 
teoria geral dos títulos de crédito, clássica e contemporânea, enfatizando 
a necessidade de observância de seus imperativos principiológicos sob a 
ótica das teorias pós-positivistas. Dedica-se ainda um estudo à constituição 
e natureza do direito cambiário, explicitando as declarações e os devedores 
cambiários, o instituto complementar do protesto cambial e o regramento 
geral dos títulos de crédito no Código Civil de 2002.

No campo do exercício jurisprudencial, projeta-se uma análise crítica 
de precedentes sobre a matéria, principalmente no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça, com base na proposta de reconstrução dos princípios 
dos títulos de crédito.

É desejo incontido que a leitura desta obra contribua para o reforço da 
importância econômica e jurídica dos títulos de crédito nos tempos atuais 
e vindouros, sabendo-se distingui-los, pela observância de seus princípios e 
sólidos fundamentos, de institutos do direito comum, não se tratando, em 
caso algum, de seu desaparecimento diante das novas práticas tecnológicas.

Finalmente, agradeço como sempre a minha esposa, Dinorá Carla, a 
quem dedico este livro, pela sua ajuda e compreensão, estímulo e apoio, 
frutos de amor e carinho recebidos diariamente.

Jean Carlos Fernandes
jeancarlos@jeancarlosfernandes.com.br
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Apresentamos a obra Teoria Contemporânea dos Títulos de Crédito 
com grande satisfação e entusiasmo.

A obra vai ao encontro das inovações trazidas pela Ciência da Com-
putação à concessão de crédito e à própria circulação dos diretos dele 
decorrentes.

Os títulos de crédito movimentam somas expressivas diariamente tan-
to no mundo físico quanto no mundo virtual. O fato de os títulos de 
crédito terem uma legislação apegada ao papel é um desafio para os co-
mercialistas quando se deparam com a realidade das transações eletrônicas.

O professor doutor Jean Carlos Fernandes, com precisão técnica, en-
frentou as mais complexas questões que intrigam os comercialistas na 
regulamentação dos títulos de crédito na contemporaneidade. A presente 
obra é fruto de longa pesquisa desenvolvida pelo autor em seus trabalhos 
acadêmicos, como docente da pós-graduação stricto sensu.

A seriedade do pesquisador, o rigor acadêmico e a sua dedicação diu-
turna ao tema permitem-nos afirmar que Teoria Contemporânea dos Títu-
los de Crédito é o novo marco teórico para aqueles que querem e precisam 
enfrentar o tema dos títulos de crédito no mundo atual.

Com os meus sinceros parabéns ao autor, convidamos a comunidade 
jurídica para a leitura, sem dúvida, muito proveitosa desta inovadora e 
brilhante obra.

CARLOS ALBERTO ROHRMANN
Coordenador-Geral da Pós-Graduação da Faculdade 

de Direito Milton Campos,
Doutor em Direito pela University of California, Berkeley.

prefáCio




