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PREFÁCIO 

A obra do bel. André Perin Schmidt Neto trata do permanente 
C01?{lito entre dois princípios do direito das uhrigações: de 11m loe/o. a 
necessidade de conservação e obrigatoriedade do controlo C0ll10 instru
mento útil à vida social, indispensável à progromaçeio do.\' indivíduos e das 
empresas a respeito do seu/útllro, dando a devida segurança para as rela
ções sociais; de outro, o inescapávelurgência de dar vida ao princípio da 
jus/iça ma/erial na celebração e na execuçâo das avenças, mantendo v 
equilíbrio que deve ser preservado sempre que dois in/ere.\;,'i;e,s' estiverem 
em confronto. 

Os legisladores e os jllristas do direito civil en/i·entam o dilema de 
assegurar a liberdade das pessoa."', ambiente indispensável para a reali:::a
ção das virlualidodes do homem. Depois da vida, a liberdade é o 110 . ."SO hem 
mais precioso. e a manile.''ifaçào da vontade de obrigar-se através do con-
11'0(0 é expressiio dessa liberdade. Mas também é imperioso reconhecer que, 
110 ambiente dos negócios, os parceiros nào estào em pé de igualdade, lima 
vez que a força deles não é, ordinariamente. parelha; as condi(,'ões de ja::er 
valer a sua vontade, Oll de escolhe/' entre as alternativo',,', nclo são iguais, e 
tratá-los C0l110 iguais é acentuar a sua desigualdade. 

A solução está emformular lima doutrina e estruturar um :.;islema 
legislado que tenha a suficiente lucidez de perceher essa realidade e a 
competência necessária para formular soluções compatíveis com os inte
resses em colisão. Uma nova doutrina sobre o contrato já se .firmou. Enl7"e 
os dOlltrinadores, ocupa lugar de destaque, no exterior, Jacqlle,,' Ghestin: 
110 Brasil, foi pioneiro Clovis Verissil1lo do Couto e Silva. criador do curso 
de pús-graduaçiio em que agora se diplomou o alltor deste livro. e que 
certamente teria honra de outorgar-lhe o título. Na seara legislativa, no 
exterior, consagram essa lendência inovadora os novo,\' Códigos da Ho
landa e do Québec. os tratados sobre o comércio internacional, os vários 
diplomas sobre a unificação do direito civil e a recente proposta de altera-
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I'ão do Código de Napoleão. No Brasil, podemos dizer que o nosso sistema 
legal contém algumas lei.\' que sali.\lazem a essa exigellcia, entre eles o 
Códigu de De/escl do COl/sumidur, de 1990, e o novo Código Civil, de 
2002, cuja ··.meialidade ", I/a expressão de Miguel Reale, se manifesta 
através da normatização dos princípios mais importantes, com a previsclo 
de diversas ~'láll:';lIlas gerais, lais como a jill1{'ào socia! do conlralo, o abu
so de direito, a lesão, o enriquecimento sem causa, sendo a principal delas 
a que atribui relevantes/unções à boa-fé objetiva. 

Dentro desse quadro. o interesse do olllor se ciji'o no exame do SlI
perendividamenlo, que é lima consequência do (mau) LISO do crédito. 

O crédito. disse-o em outra sede. é um conceito que reúne dois fa
lores: () tempo e a confiança. Pres,\'lIpõe lima décalage entre as duas presla
ções, uma, ali tal, preslado pelo credor, e olltra, fi/IW'll, a ser cumprida pelo 
de\'edol'. A cOI?/iança é um alo calculado e contém lalllbém um risco, pois é 
a Iroca de uma riqueza pl'e.'iellle por lima riqueza/ii/ura. 

No regime capi/alista, a.\·sim como instilllído pela Constituição de 
1988, o crédilo é um elemenlo essencial para o desenvolvimenlo da alivida
de ecunómica. Nus últimus cinco anos, passou de 22% para 48% do PIB 
brasileiro. O exercício do crédito se dá através de operação de natureza 
privada, mas tal é a slIa importância dentro do Estado que soFe a reglllaçeiu 
e a fisealizaçãu da autoridade monetária. 

O negócio creditício pude se expandir além du conveniente para o 
mercadu (a recel/te bolha financeira dos EEUU é exemplu dissu), ou além 
do adequado à economia do devedor (COI11 a sua insolvência). 

É nesse segundo ponto que se detém o II0SS0 Meslre, para classt/i
cal' as diversas siluações, indicar as causas do excessivo endividamenlo, os 
meio.')' de que dispõe a ollloridade adminislraliva para evitá-lo. o cuidado a 
ser observado pela banca 110 momelllo de concessão do crédilo, a sua re.\'
punsabilidade pela indevida .facilitação, e a precaução du consumidor dus 
serviços de crédilo. sejam bancários 011 comerciais. 

Ma.')' o esludo ntio se detém na fase da prevenção: ainda enjj'enla 
as pussibilidades de soluções que o nusso regime legal uferece, neiu apenas 
na ordem jurídica das I'elaç(jes de COIlSlllllO, mas também no direito civil 
COIllUJIl, Ohserva que a nossa prálica lorense deve avançar no ellconlro de 
soluções juslas, lÍnico meio de garantir a dignidade da~' pessoas envolvida!}' 
IlO negócio, e OpOIllO soluções. 

O allln,. Iransmile duranle lodo o desenvolvimento do seu trabalho 
Q segurança de UJIl pesquisador de escola, esgola as lonles, faz a clara ex
plal/açiiu dos temas e a cUllvincente defesa de posições pessoais. Cumu 
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aborda assunto da maior aI lia/idade. para cuja ,I;u/uçâo todos 0 .\' interes,\'o
dos devem estar engajados, o seu livro marca lima etapa do estudo do cré
dilo e certamente será de IIti/idade para todos quantos se apruximarem da 
matéria, 

Vale 11111 regislro final. Penso que a escolha do lema e o cuidado 
demonstrado l1a elaboraçào deste trohalho sào o resultado da elogiável 
preocupação do olltor pelo respeito à pessoa humana e preservoç'{lo da slIa 
dignidade. 

Min. Ruy Rosado l/e Aguiar JUllior 




