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NOTA DO AUTOR À 2ª EDIÇÃO

Esta obra, agora em sua 2ª edição publicada pela Editora D’Plá-
cido, trata de aportar os saberes existentes no campo do direito cam-
biário em duas etapas: doutrinária e jurisprudencial. No campo dou-
trinário, procura 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. 

Atualizada de acordo com a Lei n. 13.775/2018, que regula a 
emissão de duplicata sobre a forma escritural (duplicata escritural) e 
ampliada pela jurisprudência selecionada do Superior Tribunal de 
Justiça sobre a matéria, a obra aborda ainda a constituição e natureza 
do direito cambiário, explicitando as declarações e os devedores cam-
biários, 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, no contexto 
de seus capítulos, 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 oferecido ainda, a nível do curso de graduação em Direito, um 
apêndice com estudo de casos e modelos dos títulos tradicionalmente 
utilizados como meio de pagamento 

É desejo incontido que a leitura desta obra contribua para o re-
forço 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 



14

comum, não se tratando, em caso algum, de seu desaparecimento 
diante das novas práticas tecnológicas, mas de sua redefinição como 
títulos valores.

Jean Carlos Fernandes
jeancarlos@jeancarlosfernandes.com.br



15

PREFÁCIO À 1ª EDIÇÃO

Deu-me a honra, o professor Jean Carlos Fernandes de prefa-
ciar o trabalho que traz a público, denominado Títulos de Crédito 
– Paradigma Atual e Reconstrução de um Regime, obra de indiscutível 
importância e relevante atualidade. 

Um prefácio a qualquer livro, adverte Eros Roberto Grau, deve apre-
sentar-se em síntese, com observações sobre o trabalho que vem logo 
a seguir a suas próprias linhas, mas, a exemplo do que fez o eminente 
professor titular da Faculdade de Direito da USP, ao prefaciar conhecida 
obra de Direito Comercial, também desejo transgredir, ainda que de 
maneira ligeira, regra tão cara aos prefácios, e à razão de tal insurgência 
reside no caráter do livro que hora vem à lume, na tarefa de conduzir 
o leitor pelos caminhos da história do direito cambial, numa oportuna 
jornada reveladora das intensas – ao tempo em que sutis – mudanças que 
as contínuas e impactantes transformações de ordem econômica e de 
tecnologia da informação trouxeram à disciplina dos títulos de crédito. 

O registro histórico, imprescindível na serra do direito cam-
bial, serve não apenas ao propósito de revelar ao leitor (ou mesmo 
de lembrá-lo) que a Teoria Geral dos Títulos de Crédito, belo e 
consistente edifício de princípios e regras jurídicas, partiu, desde 
sempre, da existência da cártula, do documento indispensável 
ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, na 
consagrada locução de VIVANTE, mas, sobretudo, de descortinar 
horizontes normativos e conceituais que, longe de predizer o 
fim dos títulos de crédito pela dispensabilidade da cártula, rea-
firma-os em sua genuína vocação de promover a mobilização e 
a circulação da riqueza. 
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Cabe, nesta quadra, reiterar a indagação que Jean Carlos Fer-
nandes oferece já no primeiro capítulo de seu primoroso trabalho: 
como adequar a teoria clássica dos títulos de crédito com a nova 
realidade em torno da circulação maciça do crédito, a dispensar o 
suporte papelizado? O próprio autor aponta os caminhos a seguir, 
pela necessidade de se repensar a disciplina cambiária, seus institutos, 
princípios e funcionalidade econômica. 

Enfrenta o desafio com propriedade. Atributos acadêmicos não 
lhe faltam. Mestre em Direito Empresarial pela UFMG, Doutor em 
Direito Privado pela PUC-MG e Pós-Doutor pela Universidade de 
Coimbra, Professor Adjunto de Direito Empresarial da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, alia a solidez dos conhe-
cimentos, domínio técnico da exposição, ao exercício profissional 
da advocacia especializada no campo do Direito Comercial. 

É autor de inúmeros e amplamente reconhecidos trabalhos 
acadêmicos, todos endossados pela comunidade jurídica. A obra que 
tenho a alegria de prefaciar retrata longo período de reflexão e in-
quietação, próprio de uma verdadeira vocação.

O árduo trabalho de pesquisa resulta num texto articulado e 
profundo, porém, leve e cativante em sua versão oferecida ao público 
leitor, formado a partir de seus alunos, de todos os alunos de gradu-
ação e pós, advogados e magistrados, e tantos quantos se interessem 
em conhecer, em profundidade, a matéria, ou mesmo revisitá-la em 
nível de abordagem senão inédito, por certo inovador.

Moacyr Lobato de Campos Filho 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Professor de Direito Empresarial da PUC-MG.
Maio de 2018. 
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INTRODUÇÃO

No atual estágio de evolução da economia, os títulos de crédito 
assumem posição relevante como instrumentos eficientes de capta-
ção de recursos, a exemplo da Letra de Arrendamento Mercantil, da 
Letra Financeira e da Letra Imobiliária Garantida, constituindo uma 
das contribuições e pilares mais importantes do direito comercial ou 
empresarial para o desenvolvimento econômico.

Ascarelli já destacava que graças aos títulos de crédito pôde o 
mundo moderno mobilizar riquezas, vencendo o tempo e o espaço, 
satisfazendo a exigência de certeza e segurança; certeza na existência 
do direito; segurança na sua realização.

Não se pode olvidar que a criação dos títulos de crédito trouxe 
novos contornos às práticas comerciais, na medida em que valori-
zou a figura do crédito, dando-lhe posição de realce no fomento 
das atividades desenvolvidas pelos outrora comerciantes e agora os 
modernos empresários.

De fato, a importância dos títulos de crédito na vida econômica 
moderna autoriza a criação e articulação de um sistema eficiente, 
autônomo, fundado em forte base principiológica, para assegurar 
garantia e satisfação dos direitos daqueles que deles se valem em seus 
negócios jurídicos.

É fundamental ter em mente que o “crédito é a vida dos negócios” 
e a sua acessibilidade demanda que os direitos das partes, notadamente 
da concedente, estejam claramente estabelecidos e assegurados por lei, 
o que possibilita a redução dos juros praticados, a medição dos riscos 

 e o seu gerenciamento nas respectivas operações, principalmente 
quando possui um mecanismo de cumprimento eficiente como o título 
de crédito.
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Os princípios que enformam e norteiam o instituto dos títulos 
de crédito conferem segurança e eficiência econômica na circulação 
do crédito e na vida dos negócios, demonstrando, assim, a atualidade 
da lição de Ascarelli a respeito da importância do instituto cambiário 
na formação da econômica moderna.

Sem dúvida alguma, o título de crédito constitui meio eficiente e 
seguro de mobilização e circulação de riquezas, protegendo as garantias 
dos credores em execuções singulares e em processos de insolvência em-
presarial. “Direito incerto é direito ineficaz, elemento perturbador das relações 
jurídicas e são, portanto, benéficos os esforços tendentes a torná-lo certo e eficaz.”  

 É a essa exigência que o título de crédito satisfaz.
A mera suposição de que a disciplina dos títulos de crédito tem 

sucumbido à evolução da informática é associar o direito cambiário, 
centrado em forte base principiológica, da qual ressalta o princípio 
da autonomia, apenas à cártula (papel), o que demonstra o desco-
nhecimento da matéria.

Convivemos hoje, é certo, com títulos de crédito cartulares (letra 
de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, entre outros) e não 
cartulares (títulos de crédito do agronegócio, letra financeira, letra de 
arrendamento mercantil, entre outros).

A teoria contemporânea dos títulos de crédito se propõe à ade-
quação e releitura dos princípios cambiários à realidade de circulação 
escritural do crédito, que impõe, principalmente, segurança jurídica 
e a redução dos custos transacionais para os agentes econômicos e 
do direito.
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