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RESUMO 

 

A teoria da Nova Economia Institucional atribuiu papel de destaque às instituições, 

classificando-as como as “regras do jogo” nas sociedades. Uma das vertentes desta 

literatura foca-se em analisar a relação entre o grau de enforcement ou exigibilidade 

das decisões proferidas pelo Poder Judiciário e seu impacto no desenvolvimento 

econômico das nações, em especial, dos países em desenvolvimento. No Brasil, 

este debate ganha relevância no final da década de 1990 a partir de determinadas 

pesquisas de cunho social realizadas com magistrados, demonstrando que estes 

tenderiam a sacrificar a previsibilidade judicial em favor da justiça social. Nesse 

contexto, certos economistas brasileiros lançam a hipótese da existência de um viés 

anticredor por parte do Poder Judiciário brasileiro, cuja tendência é a de favorecer a 

parte devedora, fato que resulta na manutenção das altas taxas de juros no país, 

bem como na inexistência de um mercado de crédito de longo prazo. Diante deste 

debate, foi selecionado segmento específico – a atividade de factoring – para se 

desenvolver pesquisa empírica qualitativa substantiva a fim de se (i) investigar o 

grau de enforcement das decisões contratuais e (ii) testar a existência ou não de um 

viés anticredor por parte dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do 

Sul.  

 

Palavras-chave: Enforcement contratual. Exigibilidade contratual. Factoring. 

Contrato de factoring.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
ABSTRACT 

 

The New Institutional Economics gave a prominent role to institutions, classifying 

them as the "rules of the game" in a society. A part of this literature focuses on 

analysing the link between contractual enforcement of judgments handed down by 

the courts and its impact on the economic development of nations, in particular 

developing countries. In Brazil, this debate became relevant in the late 1990s due to 

social researches conducted with judges, which has attested that the courts tend to 

sacrifice judicial predictability in favour of social justice. In this context, some 

Brazilian economists pointed out the hypothesis that the Brazilian courts present an 

anticreditor bias, which can be translated as the court’s position to rule in favour of 

the debtors. This results in the maintenance of high interest rates in the country and 

the absence of a long term credit market. Within this context, a specific segment was 

selected: factoring, to develop a substantive qualitative empirical research in order to 

(i) investigate the enforcement of contractual decisions, and (ii) test whether there is 

the existence of an anticreditor bias by the Courts of Justice of São Paulo and Rio 

Grande do Sul. 

 

Keywords: Contract enforcement. Enforcing contracts. Factoring. Factoring 
agreement. Factoring contract. 
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Capítulo 1 
 
Introdução 
 
 

“An equally detrimental consequence of ineffective courts for creditor 
rights protection is that banks are forced to lend at extremely high 
interest rates due to their inability to foreclose on debts without the 
assistance of courts1.” 
 
“Jurisdictional uncertainty is introduced as an explanation for the 
inexistence of a local long-term domestic credit market2.” 

 
 

 

Com o advento da literatura da Nova Economia Institucional3, existe grande 

esforço por parte da literatura4 em atribuir às instituições papel de destaque dentro 

do contexto social e econômico. O propósito das instituições e dos mecanismos de 

governança econômica é o de induzir indivíduos a agirem honestamente e de forma 

cooperativa a fim de se atingir resultados positivos dentro do ambiente em que 

ocorrem as suas interações econômicas5. Nesse sentido, as instituições servem 

como uma espécie de freio a um comportamento individual ou oportunista na 

possível tentativa de os indivíduos de se esquivarem de ações que resultem em 

maior benefício e ganho a todos os participantes do mercado6.  

																																																								
1 TREBILCOK, Michael; LENG, Jing. The role of formal contract law and enforcement in economic 
development. Virginia Law Review, v. 92, p. 1517-1580, 2006. p. 1529. 
 
2  ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005. p. 1  
 
3 Ver: NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. New 
York: Cambridge University Press, 1990.  
 
4 Ver: WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism. New York: The Free Press, 
1986; NORTH, Douglass C. Structure and change in economic history. New York: W. W. Norton & 
Co.; KNACK, S.; KEEFER, P. Institutions and economic performance: cross-country tests using 
alternative institutional measures. Economics and Politics, v. 1, n. 3, p. 200-227, nov. 1995. 
 
5 DIXIT, Avinash K. Lawlessness and economics: alternative modes of governance - Avinash K. 
Dixit. p. cm. – (The Gorman lectures in economics), Princeton University Press, 2004. p. 5. 
 
6 DIXIT, Avinash K. Lawlessness and economics: alternative modes of governance - Avinash K. 
Dixit. p. cm. – (The Gorman lectures in economics), Princeton University Press, 2004. p. 59.  
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Deste modo, assumindo este contexto institucional em que as instituições 

classificam-se como as “regras do jogo”7 dentro da sociedade, nasce uma vertente 

desta literatura8 preocupada em analisar a relação entre a atuação das instituições, 

neste caso o Judiciário, no que concerne à exigibilidade dos contratos e o seu 

impacto no desenvolvimento econômico de uma nação. Especial atenção passa a 

ser conferida para os mecanismos formais de enforcement contratual existentes em 

cada país, com destaque para os países em desenvolvimento. Isto decorreria da 

conexão existente entre este elemento e seus impactos no cenário econômico das 

nações, ao contribuir significativamente e de forma positiva para o seu crescimento 

econômico9.  

No Brasil, esta temática começa a ser manifestada e a tornar-se alvo de 

estudos no fim da década de 1990, quando economistas e sociólogos iniciam 

trabalhos focados em entender o funcionamento e o papel do Judiciário10. A partir de 

determinados estudos baseados em entrevistas com magistrados11 e em meio ao 

momento de transição política e econômica pelo qual atravessava o país12, Armando 

																																																								
7 “Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised 
constrains that shape human interaction” NORTH, Douglass C., Institutions, institutional change 
and economic performance. New York: Cambridge University Press, 1990. p. 3.  
 
8 Ver: PINHEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Celia. Credit markets in Brazil: the role of judicial 
enforcement and other institutions. In: PAGANO, M. (Ed.). Defusing default: incentives and 
institutions. Washington, DC: Johns Hopkins University Press; DAM, Kenneth W. The Judiciary and 
Economic Development. Univ. Chi. John M. Olin Law & Econ., Working Paper n. 287, 2nd series, 
2006; SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: uma análise de Direito & Economia. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007; LAEVEN, Luc; MAJNONI, Giovanni. Does Judicial efficiency lower the 
cost of credit?. World Bank Policy Research, Working Paper n. 3159, 2003.  
 
9 TREBILCOK, Michael; LENG, Jing. the role of formal contract law and enforcement in economic 
development. Virginia Law Review, v. 92, p. 1517-1580, 2006. p. 1529. 
 
10 A título de exemplo, citam-se os trabalhos de Maria Tereza Sadek e Bolívar Lamounier.  
 
11 LAMOUNIER, B.; SOUZA, A. As Elites brasileiras e o desenvolvimento nacional: fatores de 
consenso e dissenso. IDESP, 2002. 
 
12 Vejamos resumo de Pedro Fachada, Luiz Fernando Figueiredo e Eduardo Lundberg (2013, p. 9): 
“Desde 1999, o Banco Central vem se debruçando no diagnóstico das causas dos altos spreads 
praticados pelos bancos em suas operações de crédito, (...) Não obstante os avanços recentes, duas 
características ainda resumem o mercado de crédito no Brasil: oferta primitiva e custo elevado. O 
volume de empréstimos do País fechou 2002 e 24% do PIB. Desse total, uma fatia significativa é 
relativa a repasses de créditos externos (15,2% do total), repasses e refinanciamentos com recursos 
do BNDES (22,8%) e outras fontes oficiais (0,8%), assim como recursos bancários obrigatoriamente 
direcionados para atividades específicas, como o crédito imobiliário (5,8%) e o rural (8,8%). O 
chamado crédito livre, que pode ser alocado a critério do agente financeiro com taxas livremente 
pactuadas entre as partes, representava 41,2% do total, o equivalente a menos 9,9% do PIB.”  
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Castelar Pinheiro13 foi pioneiro em chamar a atenção para a possibilidade de uma 

conexão entre a atuação do Judiciário e seu reflexo negativo em determinantes do 

mercado de crédito brasileiro, como a perpetuação das altas taxas alta de juros, 

mesmo após a estabilização de um novo padrão monetário, como o Plano Real.  

Contudo, este debate ganha maior destaque com a publicação de artigo 

elaborado por Pérsio Arida, Edmar Bacha e André Lara Resende14, uma vez que os 

autores categoricamente atribuem à incerteza jurisdicional15 – sendo esta entendida 

como a incerteza associada ao cumprimento de contratos no âmbito da jurisdição 

brasileira – a causa da manutenção das altas taxas de juros e da inexistência de um 

mercado de crédito de longo prazo no Brasil. E, nesse sentido, os autores ainda 

enfatizam que, em decorrência de uma postura tendenciosa do Judiciário, é possível 

se constatar a existência de um viés anticredor nesta instituição.  

Este viés é expresso no momento da tomada de decisão por parte do 

magistrado, que tenderia a favorecer o devedor em função de sua imagem social 

positiva em contraposição com a conotação social de figuras associadas ao credor, 

ou, nas palavras dos autores, aos “emprestadores de capital” 16 . Este seria o 

elemento central que prejudica o desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro, 

impedindo o florescimento de um mercado de crédito de longo prazo.  

Situada neste contexto, a presente dissertação foi elaborada com o intuito de 

responder à seguinte questão: Como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

																																																								
13 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos magistrados, 2002. 
 
14  ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005.  
 
15  ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005. p. 4: “It is the jurisdiction – the uncertainties associated to the settlement of 
contracts in the Brazilian jurisdiction – that is at the root of the inexistence of a large long-term 
domestic credit market.”  
 
16 “The bias is transparent in the negative social connotation of figures associated to the moneylender 
– “financial capital” by opposition to “productive capital”, “banker” as opposed to “entrepreneur”. The 
debtor is viewed on a socially positive form, as the one that generates jobs and wealth or appeals to 
the banks to cope with adverse life conditions” (ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André 
Lara. Credit, interest, and jurisdictional uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, 
F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. (Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 
1999 to 2003. Cambridge, MA, EUA: MIT Press, 2005.  p. 6.) 
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e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgam os casos que envolvem a 

discussão da exigibilidade judicial do contrato firmado entre a empresa de factoring e 

o seu cliente? 

Da maneira como foi elaborada, a pergunta acima formulada origina-se a 

partir de duas postulações distintas e, a priori, não relacionadas, sendo estas: (i) 

qual a relevância de se estudar o grau de enforcement de decisões contratuais, 

especialmente, no caso brasileiro, e (ii) por que é valiosa a contribuição de uma 

pesquisa empírica qualitativa focada na relação contratual da atividade de factoring.  

Esta divisão é fundamental para se entender o caminho que percorreremos no 

trabalho ora desenvolvido. 

A pergunta de pesquisa formulada para a dissertação dialoga diretamente 

com a literatura mais ampla focada na compreensão das causas e efeitos que gera a 

avaliação do grau de enforcement contratual no desenvolvimento de nações, e, de 

forma específica, com a crítica pontual de economistas brasileiros. A pesquisa 

encaixa-se como um complemento às discussões de enforcement contratual na 

literatura estrangeira e como resposta empírica específica (visto que focada em 

determinado segmento) às formulações críticas dos economistas nacionais, que 

chegam a constatações de cunho generalista sem se utilizar de embasamento 

empírico satisfatório.   

Diante deste cenário e considerando os trabalhos teóricos e empíricos 

existentes sobre a literatura apresentada no Brasil17, foi possível constatar que (i) a 

maioria dos estudos tem como objetivo central criticar, seja de forma conceitual ou 

empírica o argumento de Arida et al., e (ii) as críticas empíricas não se mostram 

qualitativa e substancialmente suficientes para comprovar ou refutar a tese de Arida 

et al., em função de limitações em sua metodologia.  

Neste contexto, entendendo que o argumento lançado por Arida et al. ainda 

se encontra passível de críticas, visto que as pesquisas até então disponíveis na 

																																																								
17 Ver: FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís F.; ARGUELHES, Diego. Jurisdição, incerteza e Estado 
de Direito. Revista de Direito Administrativo – RDA, n. 243, set.-dez. 2006; FERRÃO, Brisa; 
RIBEIRO, I. C.; Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley Program in Law & 
Economics – Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE) Annual 
Papers, Paper 26, 2006; YEUNG, Luciana Luk-Tai; AZEVEDO, Paulo Furquim. Pró-devedor ou pró-
credor? Medindo o viés dos juízes brasileiros. São Paulo: Insper Working Paper, 2011. Disponível 
em: <http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2012/10/2011_wpe240.pdf>. Acesso em: 22 jun. 
2014. 
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literatura brasileira mostram-se insuficientes para se refutar ou confirmar de forma 

direta e objetiva a assertiva posta por eles, esta pesquisa posiciona-se como uma 

investigação qualitativa e substancial de decisões judiciais proferidas por Tribunais 

selecionados e foca apenas em um assunto e segmento, sendo este a relação 

contratual de factoring. Ou seja, o interesse principal é o de averiguar o fundamento 

das decisões referentes à revisão do contrato de factoring pelos magistrados, a fim 

de constatar o grau de enforcement associado às decisões específicas dos Tribunais 

escolhidos e de testar a hipótese da existência ou não de um viés anticredor para os 

casos referentes ao contrato de factoring.  

Vale aqui enfatizar que seria possível escolher qualquer segmento para se 

avaliar o grau de enforcement dos tribunais brasileiros e para se testar a hipótese da 

existência ou não do viés anticredor, tendo em vista que a principal preocupação da 

pesquisa é com a análise qualitativa das decisões. Desta forma, a escolha da 

atividade de factoring como objeto da pesquisa realizada justifica-se por três razões 

principais: (i) por sua peculiar trajetória jurídica no Brasil, (ii) por seu regime jurídico, 

e (iii) pela relevância e representatividade econômica que possui no cenário do 

mercado de crédito brasileiro.  

Ao somar estes elementos, é possível concluir que o factoring é um campo 

fértil para se testar a hipótese de viés anticredor, uma vez que reúne características 

próprias que poderiam influenciar ou mesmo sensibilizar a postura do julgador no 

momento de sua decisão.  

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. No Capítulo II, será 

apresentada a literatura que serviu como base teórica para a formulação da 

pergunta de pesquisa objeto de nosso trabalho. O Capítulo III tem como foco 

introduzir a atividade de factoring no Brasil, pontuando as características de sua 

trajetória no cenário jurídico brasileiro, delineando seu conceito vigente e 

apresentando dados econômicos que revelam a sua forte presença econômica no 

mercado de crédito de curto prazo. O Capítulo IV versa sobre a metodologia 

escolhida para a pesquisa, com elementos que embasam a escolha dos Tribunais 

selecionados e a forma do levantamento das decisões que utilizamos. No Capítulo V 

estruturamos os resultados, sendo estes divididos em análises quantitativas e 

qualitativas, com breve conclusão sobre as principais constatações observadas. E, 

por fim, o Capítulo VI traz o desfecho do trabalho, pontuando as conclusões à luz da 
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literatura que serviu de respaldo à elaboração da pergunta da dissertação e 

posteriores digressões gerais acerca de uma possível agenda de pesquisa futura 

relacionada à atividade do factoring.  
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Capítulo 2  

Revisão da Literatura 

O objetivo deste capítulo é apresentar a literatura que serviu como ponto de 

partida para a escolha da hipótese e da pergunta de pesquisa. Como já apresentada 

na introdução, a pesquisa empírica se prestará a responder a seguinte questão: 

como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul julgam os casos que envolvem a discussão da exigibilidade judicial 

do contrato firmado entre a empresa de factoring e o seu cliente?  

Este questionamento está relacionado a um debate de enforcement contratual 

presente na literatura estrangeira18, tendo assumido maior presença na literatura 

econômica e jurídica brasileira a partir da publicação do texto de Arida et al. 

(2005)19. Nesse sentido, a pergunta conecta-se a dois tipos de reflexões. A primeira 

está relacionada a assertivas ligadas a uma teoria geral da relevância de 

mecanismos formais que garantam a exigibilidade contratual, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico de países emergentes. A segunda reflete a 

possibilidade da existência, por parte do judiciário brasileiro, de um viés ou um 

posicionamento anticredor. Por esta razão, a pesquisa empírica focada em 

determinado segmento, como no presente caso, na atividade do factoring, encaixa-

se como uma resposta ao debate iniciado na literatura estrangeira e ao seu 

desdobramento no Brasil.  

A despeito da relevância atribuída às discussões sobre enforcement 

contratual, tema que será adiante abordado, a principal motivação para o presente 

trabalho veio do argumento lançado por Arida et al., no texto Credit, interest, and 

judicial uncertainty: conjectures on the case of Brazil (2005).  A grande inovação dos 

autores foi a de introduzir o conceito da incerteza jurisdicional como uma explicação 

																																																								
18 Como exemplo, citam-se os seguintes trabalhos: NORTH, Douglass C. Institutions, institutional 
change and economic performance; ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon. Unbundling 
institutions; LAEVEN, Luc; MAJNONI, Giovanni. Does judicial efficiency lower the cost of credit?; 
TREBILCOCK, Michael; LENG, Jing. The role of formal contract law and enforcement in economic 
development. Virginia Law Review. v. 92, 2006. 
 
19  ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005. 
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para a inexistência de um mercado de crédito de longo prazo no Brasil em razão da 

permanência de taxas de juros elevadas, mesmo após a adoção do Plano Real, em 

1994. Ao afirmar que a incerteza jurisdicional relacionada às disputas contratuais é a 

“raiz”20 da inexistência de um mercado doméstico de crédito de longo prazo, os 

autores abrem um caminho vasto para novas críticas e também uma nova agenda 

de pesquisa. Isto decorre do contexto em que o texto está inserido, sendo este um 

debate que envolve e se utiliza de conceitos da Nova Economia Institucional, teoria 

focada em compreender o papel e a evolução das instituições na formação do 

comportamento econômico.   

A escolha do argumento de Arida et al. como peça introdutória para embasar 

e justificar a literatura por detrás desta pesquisa é adequada por dois motivos: (i) no 

contexto de uma literatura mais abrangente, enquadra-se como uma tentativa de se 

aplicar os conceitos da literatura da Nova Economia Institucional – a de que as 

instituições contratuais importam no contexto brasileiro – e (ii) pelo destaque que 

obteve na literatura ao reforçar a existência de um viés anticredor por parte do 

Judiciário brasileiro e classificar esta como causa de um impacto negativo no cenário 

econômico.  

Desta forma, entendendo que a preocupação da pesquisa tem foco na análise 

quantitativa e qualitativa de decisões relativas ao contrato de factoring proferidas por 

Tribunais de Justiça de estados brasileiros, é possível enquadrar o argumento de 

Arida et al. como um marco zero da transposição do debate presente na literatura 

internacional21 sobre a importância do grau de enforcement contratual das decisões 

judiciais. Ou seja, como um argumento que sugere a existência de um problema de 

enforcement de contratos com consequências econômicas negativas no cenário 

brasileiro. Neste contexto, o capítulo foi dividido em dois grandes blocos, sendo o 

primeiro focado na literatura anteriormente existente à publicação deste trabalho e o 

segundo na literatura subsequente a este.  

																																																								
20 O vocábulo “raiz” foi extraído da passagem original: “that is at the root of the inexistence of a large 
long-term domestic credit market”. A declaração feita pelos autores denota um caráter imutável do 
conceito de incerteza jurisdicional, como se este fosse a única razão da inexistência de um mercado 
local de crédito de longo prazo. 
 
21 Ver especificamente: TREBILCOCK, Michael; LENG, Jing. The role of formal contract law and 
enforcement in economic development. Virginia Law Review. v. 92, 2006; DAM, Kenneth W. The 
Judiciary and economic development. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper n. 287, 
2nd series, out. 2006. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=892030. Acesso em: 7 ago. 2014. 
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2.1 Literatura anteriormente existente à publicação do trabalho de Arida et al. 

2.1.1 A Nova Economia Institucional e seus desdobramentos 

Uma das citações correntes na literatura que examina a conexão entre direito 

e desenvolvimento econômico é a primeira declaração de Douglass North na 

abertura de sua obra Institutions, institutional change and economic performance, 

em que autor pontua serem as instituições as “regras do jogo” em uma sociedade, 

servindo como sinalizadoras das restrições que moldam as interações humanas22. 

Ora, a partir desta afirmação, a única conclusão lógica que se pode abstrair seria da 

relevância das instituições para uma sociedade, ou seja, as instituições importam. 

Entretanto, o diferencial da formulação de North não é simplesmente chamar a 

atenção para as instituições e, sim, entender a razão pela qual as instituições 

importam.  

 O diferencial está no motivo pelo qual as instituições devem ser mais bem 

compreendidas em função da sua interferência, seja esta positiva ou negativa no 

cenário econômico. Nesse sentido, é perfeitamente comum depararmos com textos 

jurídicos que façam uma formulação geral no seguinte sentido: “A Nova Economia 

Institucional inova ao explorar os efeitos decorrentes de instituições sobre o 

crescimento econômico”23, sem sequer se preocupar em mostrar a causa principal 

por detrás da ligação inovadora entre a teoria das instituições e a economia.  

Deste modo, especial atenção deve ser conferida ao conceito de custos de 

transação, assim como elaborado por Ronald Coase. Já em 1937 e, posteriormente, 

em 1960, com a publicação de dois artigos 24 , Coase foi o responsável por 

estabelecer a conexão entre as instituições, os custos de transação e a teoria 

econômica neoclássica. No entanto, o funcionamento do mercado, 

																																																								
22  “Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised 
constrains that shape human interaction” (NORTH, 1990, p. 3). 
 
23 Vejamos, por exemplo, Pinheiro (2003, p. 1): “Há hoje uma extensa literatura inspirada na Nova 
Economia Institucional, que explora conceitual e empiricamente os efeitos perversos da má definição 
dos direitos de propriedade sobre o crescimento econômico”. 
 
24 COASE, Ronal H. The nature of the firm economic. New Series, v. 4, n. 16, p. 386-405, 1937. 
Disponível em: <http://www.colorado.edu/ibs/eb/alston/econ4504/readings/The%20Nature%20of%20 
the%20Firm%20by%20Coase.pdf> Acesso em: 12 ago. 2014.   
________________. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, v. 3, p. 1-44, out. 
1960. Disponível em: <http://old.ccer.edu.cn/download/7874-4.pdf> Acesso em: 12 ago. 2014. 
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independentemente das instituições, apenas seria concebível quando o custo de se 

contratar é zero, pois, diante da existência de qualquer custo, as instituições são 

necessárias. Coase estava preocupado com a ótica da empresa e a alocação dos 

recursos em uma economia de mercado moderna. Até então, a formulação da teoria 

econômica neoclássica pautava-se em uma alocação de modelos de eficiência com 

foco em políticas de obtenção de preços certos, eliminando controles sobre as 

trocas e sobre os preços.  

Retomando o argumento de North, de que as instituições são compostas por 

regras formais como leis, regulações, jurisprudência, entre outros, e regras informais 

como normas de comportamento, códigos de conduta e pela execução destes dois 

tipos de regras, por ora, assumiremos que os mecanismos informais de conduta não 

serão tão significativos para a nossa análise, o que será mais bem explorado 

adiante. A partir dessas características, é possível afirmar que as instituições 

reduzem as incertezas na sociedade ao proporcionar uma estrutura ou ao menos um 

padrão de conduta para o dia a dia criando raízes para que as relações humanas 

sejam estáveis25.  Vale frisar que o conceito de instituições vem abarcado por uma 

noção de previsibilidade, caso contrário não seria possível dissociar o papel das 

instituições como garantidoras de relações estáveis. Neste contexto, se existem 

normas formais e informais executáveis, a previsibilidade apenas é garantida se o 

conteúdo das normas e outros elementos sejam garantidos de maneira previsível e 

esperada.  

Deste modo, se instituições são formadas por normas, regras, códigos de 

conduta, sejam eles formais ou informais, elas também são formadas pela 

possibilidade de executá-los. Sem considerar mecanismos de execução informais, 

para a execução de elementos formais como regras, relações contratuais e 

comerciais faz-se necessária a presença de um terceiro neutro. Como pontua 

North26, em princípio, a execução por um terceiro envolveria uma parte neutra com a 

habilidade de mensurar os atributos do contrato e a garantia da execução destes 

instrumentos para que a parte demandada sempre tenha que compensar a parte 

																																																								
25 NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. p. 1-6.  
 
26	NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 54-60. 
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lesada de forma que se torne custosa a quebra contratual. Em outras palavras, o 

terceiro neutro, como o juiz, deve zelar pelo correto adimplemento contratual, 

transmitindo à sociedade a mensagem de que o inadimplemento contratual é punida, 

portanto, gerando um incentivo para que as partes não ajam desta forma.  

Nesse sentido, se as partes negociam em um cenário real onde existem 

efetivamente falhas de mercado no momento da contratação, as instituições 

assumem papel de relevância não apenas por interagirem com as organizações e 

grupos de determinada sociedade, mas, sim, por afetarem a performance da 

economia ao ter efeito no custo de troca e produção. As decisões do Judiciário têm 

impacto na economia, podendo moldar o comportamento dos agentes econômicos 

por suas atitudes. Daí que se encaixa a seguinte observação de North: “Yet, as 

emphasized earlier, the inability of societies to develop effective, low-cost 

enforcement of contracts is the most important source of both historical stagnation 

and contemporary underdevelopment in the Third World.”27  

A principal preocupação da Nova Economia Institucional consiste em 

relacionar um efeito econômico por meio de uma causa derivada do funcionamento 

de uma instituição. Ocorre que também é possível encontrar na literatura de base de 

North alguns indícios quanto à possibilidade de incertezas relacionadas ao 

comportamento dos agentes, especialmente em países em desenvolvimento, como 

segue: 

in developed countries, effective judicial system include well-specified 

bodies of law and agents such as lawyers, arbitrators, and mediators, and 

one has some confidence that the merits of a case rather than private 

payoffs will influence outcomes. In contrast, enforcement in Third World 

economies is uncertain not only because of ambiguity of legal doctrine 

(a measurement cost), but because of uncertainty with respect to 

behavior of the agent. (NORTH, 1990, p.54)28 

É interessante atentar para a passagem acima, pois, no trecho em destaque, 

North parece apontar para um problema de enforcement substantivo nos países em 

desenvolvimento. Além do mais, o trecho também permite formular uma crítica 

																																																								
27 NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. p. 54. 
 
28 NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. p. 59 (grifos nossos) 
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pontual ao argumento de North. Afinal, o autor afirma que apenas em países em 

desenvolvimento é possível identificar uma incerteza com relação ao comportamento 

do agente neutro em função de benefícios que seriam extraídos deste desvio de 

comportamento. Neste ponto, como será adiante mencionado, parece que Arida et 

al. seguem North em sua falha estrutural de proferir uma afirmação genérica para os 

países em desenvolvimento sem qualquer indício ou comprovação empírica, uma 

possível hipótese.  

De qualquer forma, a mensagem objetiva que deve ser extraída da doutrina 

da Nova Economia Institucional é a de que instituições caracterizam-se como as 

regras da sociedade executáveis através do Estado, sendo este detentor de força 

coercitiva. Sendo assim, este é capaz de monitorar tanto os direitos de propriedade 

quanto a execução dos contratos de forma eficiente, que são fatores determinantes 

para o funcionamento e desenvolvimento econômico de um país.  

Neste sentido, se uma instituição, como o Poder Judiciário, transparece à 

sociedade eventual dificuldade de executar contratos livremente pactuados com a 

possibilidade de ser comprovada a existência de um viés anticredor por parte desta, 

a tradução deste posicionamento pode resultar em incerteza jurisdicional que terá 

impacto direto na política econômica de uma nação e no comportamento dos 

agentes privados.  

No entanto, a justificativa da pesquisa tanto pelos conceitos da Nova 

Economia Institucional quanto pela hipótese de Arida et al. ainda poderia ser 

contestada para o caso brasileiro. Afinal, se existe a possibilidade da aplicação e 

existência de mecanismos informais de execução de contratos e proteção de direitos 

de propriedade, em que medida importariam as instituições no Brasil, mais 

especificamente o Judiciário? Em outras palavras, entendendo que instituições 

importam e influenciam no cenário econômico de um país, no contexto brasileiro, o 

Judiciário possui importância como órgão incumbido por zelar pela execução de 

contratos e pela garantia de direitos de propriedade ou as partes conseguiriam 

alcançar seus objetivos por meios de mecanismos informais alternativos? 

Antes de se adentrar no próximo item deste bloco, que se presta a responder 

a indagação acima elaborada, introduzimos o contexto em que a questão acima foi 

pensada.  
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Quando North afirma que existem mecanismos formais e informais que 

compõem as instituições29, o autor entende que, dado certo momento da evolução 

de determinada sociedade, os mecanismos informais de execução de direitos de 

propriedade e de contratos não serão mais eficientes, pois não conseguirão suprir a 

expectativa das partes em frustrar, muitas vezes, a parte com razão. Em algum 

momento, a única alternativa será recorrer a um terceiro neutro, que faça parte de 

uma instituição, com força coercitiva para fazer valer direitos de propriedade e a 

execução de contratos.  

Entretanto, esta concepção mais geral, sem dividir o papel das instituições em 

instituições contratuais e instituições responsáveis por assegurar direitos de 

propriedade, é criticada por certos autores, como Daron Acemoglu e Simon 

Johnson30, pois, ao abranger a análise das instituições como um todo, não seria 

possível concluir se as instituições contratuais fortes seriam relevantes para o 

desenvolvimento econômico de um país em iguais proporções com instituições de 

direito de propriedade. 

Basicamente, na concepção de Acemoglu e Johnson 31 , instituições 

contratuais – contracting institutions – regulam relações entre particulares, como 

credor e devedor. Desta forma, ambas as partes são livres e podem agir como bem 

entenderem para maximizar os seus ganhos, podendo desviar-se ou não dos termos 

contratuais acordados apenas em função das falhas existentes na implementação e 

execução dos contratos. Contudo, é facultado aos indivíduos recorrerem a outros 

meios e recursos para compensar a má qualidade de uma instituição, por exemplo, 

estipulando novas cláusulas contratuais, aumentando o valor do bem negociado, 

aumentando o valor ou a liquidez da garantia exigida, a fim de prevenir 

comportamentos oportunistas por parte, principalmente, dos devedores. Já para 

																																																								
29 	 29  NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 36-45. 
30 “There is a growing consensus among economics and political scientists that the broad outlines of 
North’s story are correct: the social, economic, legal, and political organization of a society, that is, its 
‘institutions’ is a primary determinant of economic performance. However, like North, the 
contemporary literature has not attempted to determine the relative roles of institutions supporting 
private contracts (‘contracting institutions’) and institutions constraining government and elite 
expropriation (‘property rights institutions’)” (ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon. Unbundling 
institutions. Journal of Political Economy, v. 113, n. 5, 2005. p. 950). 
 
31 ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon. Unbundling institutions. Journal of Political Economy, v. 
113, n. 5, 2005. p. 950-953. 
 



	 24

instituições que cuidam de direitos de propriedade – property rights institutions –, as 

partes ficam impossibilitadas de tomar qualquer tipo de atitude que previna o 

comportamento oportunista ou um controle ex ante, única e exclusivamente por ser 

o Estado parte necessária nesta relação, servindo como árbitro neste tipo de 

contrato. 

Por esta diferenciação, mesmo que as instituições contratuais imponham 

custos de oportunidade, custos burocráticos e procedimentais sobre as partes, ainda 

assim existiriam mecanismos alternativos para aliviá-los e se recompor de outra 

forma. Por esta razão, os autores conduzem uma pesquisa empírica valendo-se de 

dados do Banco Mundial, distinguindo instituições contratuais de instituições de 

direitos de propriedade. Os resultados obtidos apontam para uma evidência fraca da 

relação entre má qualidade de instituições contratuais e o menor desenvolvimento 

do mercado de capitais, sugerindo que as instituições contratuais afetam a forma de 

intermediação financeira, mas causam menor impacto no nível de desenvolvimento 

econômico e financeiro: “Our interpretation is that private contracts or other 

reputation-based mechanisms can, at least in part, alleviate the problems originating 

from weak contracting institutions32”. 

Diferente resultado é observado ao isolar apenas as instituições de direitos de 

propriedade. Portanto, para os autores, com base na pesquisa realizada, não 

existem evidências suficientes que suportem o fato de as instituições serem 

determinantes fundamentais de resultados políticos e econômicos. Utilizando-se do 

instrumento de múltiplas variáveis, os autores encontraram evidências robustas de 

que instituições de direitos de propriedade geram maior influência no crescimento 

econômico, investimento e desenvolvimento financeiro de longo prazo, enquanto 

instituições contratuais parecem apenas afetar a intermediação financeira, tendo 

impacto limitado no desenvolvimento, crescimento e volume de crédito na 

economia33.  

Entendemos que, ao isolar os efeitos de instituições contratuais e instituições 

de direitos de propriedade, os autores conseguem chegar a resultados mais precisos 

																																																								
32 ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon. Unbundling institutions. Journal of Political Economy, v. 
113, n. 5, 2005. p. 953. 
 
33 ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon. Unbundling institutions. Journal of Political Economy, v. 
113, n. 5, 2005. p. 988. 
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sobre o impacto da qualidade das instituições no ambiente econômico. É lícito 

ressaltar que, se o intuito dos autores era o de desmistificar a relação entre 

instituições contratuais e algum tipo de impacto no ambiente econômico, eles 

continuam a afirmar que as evidências, ainda que fracas, apontam para uma relação 

que se sustenta. Mesmo que indivíduos disponham de instrumentos outros que não 

a discussão no Judiciário para obter a execução dos contratos, fato incontroverso é 

a sua influência no ambiente macroeconômico, sem a possibilidade de não se 

reconhecer a importância de se estudar e analisar o comportamento desta 

instituição. Mesmo assim, independentemente da diferenciação entre instituições 

contratuais e de direitos de propriedade, os conceitos introduzidos até o momento 

chamam a atenção para o papel do enforcement contratual no desenvolvimento 

econômico por meio da avaliação de mecanismos formais de exigibilidade 

contratual.  

Sabendo que as instituições importam e, mais, que seus atores também 

importam, qual a conexão entre níveis baixos de mecanismos de enforcement com o 

desenvolvimento de uma nação? Em que medida, em países em desenvolvimento, 

estes mecanismos realmente importam para determinados tipos de relações 

contratuais? Estas são algumas das preocupações de Michael Trebilcock e Jing 

Leng34 que se conectam com os objetivos da nossa pesquisa. Em linhas gerais, os 

autores estão preocupados em avaliar até que ponto mecanismos formais de 

exigibilidade contratual fazem realmente a diferença no desenvolvimento de países 

subdesenvolvidos, visto que outros mecanismos podem ser igualmente importantes. 

Mas, independentemente de se reconhecer e se testar estes outros mecanismos, 

qualquer nível de desenvolvimento demanda a existência de instituições que 

apresentem um grau forte de enforcement contratual. Ou seja, credores, no geral, 

buscam previsibilidade, que, por sua vez, pode ser entendida e traduzida como o 

grau de eficiência do Poder Judiciário ao julgar a manutenção de um contrato35.  

 É por esta razão que a análise qualitativa das decisões judiciais importa para 

esta literatura, e não somente pesquisas empíricas como as formuladas pelo Banco 

																																																								
34 TREBILCOCK, Michael; LENG, Jing. The role of formal contract law and enforcement in economic 
development. Virginia Law Review. v. 92, 2006. 
 
35 TREBILCOCK, Michael; LENG, Jing. The role of formal contract law and enforcement in economic 
development. Virginia Law Review. v. 92, 2006. p. 1529. 
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Mundial36, cujo foco é o de se obter dados estatísticos sobre o desempenho de 

cortes em diferentes países. O grau de enforcement das decisões judiciais, como a 

confirmação da hipótese da existência de um viés anticredor no Judiciário, somente 

pode ser analisado a partir de um estudo dos argumentos daqueles que compõem o 

Judiciário. É o impacto das decisões dos magistrados e seu posicionamento que 

resultam no entendimento de se comprovar ou não a eficiência da instituição com 

relação ao enforcement contratual, e não outras formas de avaliação. Esta é uma 

preocupação que não está presente nas pesquisas formuladas antes ou após o 

debate ter tomado maiores proporções no Brasil. 

O próximo item visa a demonstrar como os argumentos presentes na 

literatura brasileira anteriormente ao argumento posto por Arida et al. já introduziam 

a preocupação com os conceitos da Nova Economia Institucional, servindo como 

respaldo à formulação do conceito de incerteza jurisdicional. No entanto, as 

primeiras discussões nesse sentido apresentam-se sem foco em qualquer tipo de 

análise substantiva sobre o grau de enforcement das decisões judiciais no país, 

apenas preocupando-se com o posicionamento individual dos magistrados.  

 

2.1.2 Traduzindo os conceitos da Nova Economia Institucional para o cenário 

brasileiro – O Judiciário visto como uma instituição em movimento 

Com a queda da ditadura e a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

o Judiciário começa a ganhar, gradativamente, mais destaque tanto na literatura 

jurídica quanto na literatura econômica, mas chama especial atenção dos cientistas 

políticos37, afinal, com a ampliação do acesso à justiça e de direitos sociais e com a 

inserção de conceitos controversos, como o conceito da função social, a instituição 

passa a ser um alvo perfeito para críticas38. Ao considerar que o marco inicial da 

																																																								
36 BANCO MUNDIAL. World Development Report 2005: a better investment climate for everyone. 
2004. Disponível em: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/ 
EXTWDRS/0,,contentMDK:23062314~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html> 
Acesso em: 12 ago. 2014. 
37 A exemplo, citam-se: Maria Tereza Sadek, Luiz Werneck Vianna, Amaury de Souza e Bolivar 
Lamounier. 
 
38 Nesse sentido, cabe mencionar o argumento de Joaquim Falcão, Marcelo Lennertz e Tânia Abrão 
Rangel: “ao tentar justificar a preocupação de pesquisas e da pauta jurídico-política de organismos 
internacionais com a postura do Judiciário, principalmente com relação à interpretação das leis. 
Tendo como pressuposto o fato de que, desde 1988, as leis são produzidas com razoável grau de 
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Nova Economia Institucional foram as obras de North datadas do início da década 

de 1990, os primeiros dez anos de adaptação e maturação da Constituição Federal 

coincidiram com a ampliação e difusão dos conceitos da Nova Economia 

Institucional na doutrina de países em desenvolvimento. Além disso, mudanças no 

cenário econômico, como a privatização de grandes empresas estatais, as políticas 

focadas no combate à inflação como o Plano Real, a abertura para as importações e 

a estabilização de um câmbio flutuante transferiram para o Judiciário uma 

responsabilidade até então nunca vista39.  

Com o aumento da demanda por parte da população e o aumento da gama 

de assuntos sob sua análise, crescente foi o número de pesquisas tentando 

entender o funcionamento desta instituição “com problemas sérios”, nas palavras de 

Armando Castelar Pinheiro 40 , por ser um fardo considerável perante toda a 

sociedade. A literatura que segue surge como complemento aos conceitos da Nova 

Economia Institucional, visto que começa a florescer em um período de tensão 

política e econômica para o Brasil, sendo insuficientes determinadas explicações 

econômicas derivadas de modelos de países desenvolvidos ou mesmo 

desconectadas da realidade pela qual passava o país.  

Com o intuito de começar a entender a tensão vivida pelo Judiciário na 

década de 1990, interessante é pontuar o caso explorado por Megan J. Ballard41. A 

autora cita a privatização da Companhia Vale do Rio Doce – Vale para exemplificar 
																																																																																																																																																																													
participação democrática, o desafio nacional estaria muito mais ligado ao aumento da produção de 
decisões judiciais definitivas com base nessas leis – ou seja, no aumento de sua insuficiente 
quantidade – do que na melhoria da qualidade de alguma dessas decisões, que sofreriam de um 
suposto déficit de previsibilidade. A prioridade é muito mais a insegurança jurídica fruto da ineficiente 
administração judicial, do que fruto da liberdade interpretativa do magistrado.” (FALCÃO, Joaquim; 
LENNERTZ, Marcelo; RANGEL, Tânia Abrão. O controle da administração judicial. Disponível em: 
<http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/1/1e/O_controle_da_administração_judicial_-
_português_-_México.pdf> Acesso em: 23 ago. 2014) 
 
39 “Uma das conclusões de nossos estudos anteriores sobre a relação entre economia e Judiciário é 
que a importância deste último para o bom funcionamento da atividade produtiva irá crescer na 
medida em que avancem as reformas estruturais iniciadas na década de 90, como a privatização, a 
abertura comercial e a desregulamentação. Essas são reformas que transferem para o mercado a 
responsabilidade pelo investimento e pela produção em setores extremamente dependentes de 
contratação – na infraestrutura, no setor imobiliário, no saneamento, no mercado de crédito etc. – o 
que os torna mais dependentes do apoio do Judiciário.” (PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, 
Reforma e Economia: A visão dos magistrados, 2002. p. 36.)  
 
40 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos magistrados, 2002. p. 
3. 
 
41 BALLARD, Megan J. The clash between local courts and global economics: the politics of 
judicial reform in Brazil. Berkeley J. Int’l Law, v. 17, p. 230-276, 1999. 
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o choque entre o Judiciário e a economia globalizada, referindo-se à tendência 

seguida pelo Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, em tornar de 

capital privado as maiores empresas públicas que prestavam serviços essenciais ou 

que eram produtoras de commodities. A privatização da Vale ficou conhecida como 

o maior processo de privatização na América Latina, atraindo a atenção de 

empresas japonesas, australianas, entre outras nacionalidades. O leilão para a 

privatização foi marcado por conflitos, ao todo, mais de 150 processos judiciais 

foram iniciados na primeira instância, instaurados por partidos políticos e sindicatos. 

Até mesmo o Supremo Tribunal foi provocado por meio de uma ação direta de 

inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil.  

Mediante a ameaça de cancelamento do leilão e a consequente perda de 

bilhões de reais, o Governo viu-se ameaçado pelo poder do Judiciário e pronunciou-

se no sentido de afirmar que este estaria sendo utilizado como um instrumento 

político, não cumprindo a sua real função. Mesmo assim, as instâncias inferiores 

conferiram um total de vinte e duas liminares suspendendo temporariamente o leilão 

de privatização da estatal sob o argumento de que se estaria violando a lei que 

regulava o processo das privatizações. Independentemente dos fatos específicos 

que decorreram deste evento, o caso expressa nitidamente a expansão do papel 

dos juízes em assuntos políticos controvertidos e a influência que o Judiciário passa 

a ter nas políticas econômicas orientadas ao crescimento, que, nas palavras da 

autora: “a transition that evolved over the past decade, garnering mounting social 

and political attention for Brazilian courts”42.  

Em meio a esta transição, um dos primeiros textos que buscam estabelecer a 

conexão entre o papel do Judiciário e o mercado de crédito no Brasil é publicado em 

1999 por Armando Castelar Pinheiro e Célia Cabral43. Os autores questionam as 

condições do mercado de crédito no Brasil, envolvido na sua característica latente 

da falta de crédito para o setor privado, e frisam que estudos da época sugerem que 

uma possível explicação para o subdesenvolvimento deste mercado em países em 

desenvolvimento seja decorrência de uma falha institucional. Contudo, mesmo a 
																																																								
42 BALLARD, Megan J. The clash between local courts and global economics: the politics of 
judicial reform in Brazil. Berkeley J. Int’l Law, v. 17, p. 230-276, 1999. 
 
43  PINHEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Celia. Credit markets in Brazil: the role of judicial 
enforcement and other institutions. Rede de Centros de Investigatión de la Oficina del Economista 
Jefe – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo, R-368, 1999. 
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doutrina tendo progredido no sentido de entender a importância da falha institucional 

para explicar a falta de disposição do credor de financiar as empresas e indivíduos, 

pouco avanço ocorreu para se demonstrar os efeitos concretos da proteção legal e 

da execução dos contratos para o mercado de crédito.  

Como expressam os autores de forma objetiva: “This paper tries to overcome 

this gap by analyzing the discrete effect of the judicial enforcement on the 

performance of credit markets”44. E o estudo conclui que a melhora na eficiência 

jurisdicional45 gera um impacto significativo no crescimento econômico e apresenta 

uma evidência anedótica de como a ineficiência da execução de contratos de 

empréstimos reduz o volume de crédito disponível na economia, aumentando o 

preço do crédito46. Para se chegar a esta conclusão, os autores partem de uma 

fotografia do tamanho e da estrutura do mercado de crédito brasileiro, constatando 

que os bancos estatais respondem por, aproximadamente, 60% de todos os 

depósitos e ativos, sendo os responsáveis por ofertar praticamente todo o crédito de 

longo prazo disponível para investimentos empresariais e moradia.  

Após mapear o caminho para o credor reaver o seu crédito, como o tipo de 

ação de execução disponível, as possibilidades de recursos e os custos 

procedimentais envolvidos, constata-se que a forma como o sistema de execução de 

contratos é desenhado gera a possibilidade de um comportamento oportunista pelo 

																																																								
44  PINHEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Celia. Credit markets in Brazil: the role of judicial 
enforcement and other institutions. Rede de Centros de Investigatión de la Oficina del Economista 
Jefe – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo, R-368, 1999. p. 1. 
 
45 Para os autores, o conceito de eficiência jurisdicional está relacionado à qualidade de enforcement 
judicial por parte dos Tribunais, sendo este conceito entendido não através de uma ótica substantiva, 
mas sim, procedimental: “Creditor’s rights are only weakly protected by the legal and judicial systems 
in Brazil. Slowness is a major problem (since the law allows debtors several ways in which to 
postpone a court decision). Cost is also an issue, particularly for low-value credits. The preference 
given by bankruptcy law to liabilities with workers and tax authorities in practice eliminates the 
protection it is supposed to provide creditors with. A set of legal institutions tries to substitute for a 
better performance of the judiciary (as often also found in other French civil law countries). Examples 
are the use of self-executable securities and the creation of special forms of collateral, such as 
fiduciary alienation.” (PINHEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Celia. Credit markets in Brazil: the 
role of judicial enforcement and other institutions. Rede de Centros de Investigatión de la Oficina del 
Economista Jefe – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo, R-368, 1999. p. 
22.) 
 
46 Mesma conclusão é feita por Luc Laeven e Giovanni Majnoni em Does Judicial Efficiency Lower the 
Cost of Credit? Journal of Banking & Finance, Volume 29, Issue 7, Julho de 2005, p. 1791–1812. Os 
autores retomam rapidamente a literatura e propõem um modelo diferente dos demais apresentados 
pela literatura econômica para provar se a eficiência judicial tem relação com o custo de 
intermediação. A conclusão é positiva, melhoras formais no sistema judicial de países diminuem o 
custo da intermediação financeira para créditos imobiliários e financiamentos.  
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devedor, que se utiliza de um sistema fraco de proteção e execução contratual a seu 

favor. Nestas circunstâncias, o objetivo dos autores é saber se o tamanho do 

mercado de crédito dependeria da qualidade do Judiciário e, para tanto, tomam 

como base uma pesquisa conduzida pelo IDESP. A pesquisa pauta-se em 

entrevistas realizadas com empresários para que eles atribuíssem uma nota ao 

Judiciário com relação aos seguintes assuntos: (i) morosidade, (ii) justiça e (iii) 

custos. É relevante atentar para a forma que a pesquisa foi conduzida pelos autores, 

tornando-se base para a criação de um índice de eficiência jurisdicional. 

The first survey, with 602 responses, was carried out in the first 

semester of 1996; the second, answered by 279 businessmen, took place a 

year later. The two surveys included state enterprises, private national 

firms and foreign companies of medium to large size. In both, the 

question concerning the respondent’s view on the quality of judicial 

enforcement was exactly the same, and was placed in the beginning of the 

questionnaires (although the remainder of the questionnaire differed). 

Slowness comes up in the surveys as the worst of the three problems, 

followed by high costs and unfairness, in this order. Based on these results 

we built an index of judicial inefficiency, by taking a simple average the 

performance of the judiciary in each state on the three characteristic and for 

both years.47  

O ponto inicial a se atentar e que parece se perpetuar nos argumentos de 

muitos autores é a forma como um índice ou variável é concebido para medir seja o 

grau de enforcement ou a incerteza relacionada ao Judiciário. Parece que as 

conclusões mais inovadoras sofrem de um problema estrutural e metodológico na 

forma como a justificativa é embasada. Para os autores é possível traçar um retrato 

da conexão entre o mercado de crédito e a qualidade da jurisdição apenas com base 

em respostas de indivíduos que compõem organizações interessadas em se 

beneficiar seja do mercado ou do Judiciário. Novamente ressaltamos que este tipo 

de análise demanda um estudo substancial das decisões proferidas pelo Judiciário e 

não apenas respostas individuais de pessoas que nem à classe dos magistrados 

pertencia. 

																																																								
47  PINHEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Celia. Credit markets in Brazil: the role of judicial 
enforcement and other institutions. Rede de Centros de Investigatión de la Oficina del Economista 
Jefe – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo, R-368, 1999. p. 9. (grifos 
nossos) 
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O foco deste trabalho não é o de questionar e entender os problemas 

específicos desta instituição; pelo contrário, testar a qualidade de uma instituição 

implica análise do mérito de suas decisões proferidas. Deste modo, para se 

constatar um padrão no comportamento dos magistrados e traduzir isto para a 

posição do Judiciário, existe a necessidade de se avaliar a forma como juízes julgam 

e não apenas se fundamentar em uma opinião de determinada classe. Pesquisas 

baseadas em entrevistas não se mostram adequadas e suficientes para se avaliar a 

qualidade de uma instituição.  

Voltando à passagem transcrita, a ineficiência jurisdicional decorreria de 

fatores formais, como morosidade, custos e, por fim, o conceito da decisão ser justa 

ou não – “fairness”. A partir da criação do índice, a constatação principal dos autores 

seria a de relacionar a falta de um sistema jurisdicional próprio de execução de 

contratos com a redução significativa no índice de crédito, se comparado ao Produto 

Interno Bruto – PIB. A ineficiência judicial tem um impacto negativo no volume de 

crédito rural e não rural. Além disso, a segunda constatação dos autores foi a de 

mostrar que o mercado financeiro, na falta de instituições contratuais que garantam 

a execução de contratos de forma eficiente (o que os autores denotam ser forte – 

“strong”), começa a criar as suas próprias estruturas de governança48.  

Tomando como base estas conclusões e a seguinte afirmação dos autores “A 

first (and obvious) implication is that improving the quality of judicial enforcement is 

important to allow for the development of credit markets. This would in turn, as 

discussed in the introduction, indirectly contribute to foster economic development 

and growing”, é preciso diferenciar qualidade da execução judicial de ineficiência 

judicial, o que parece se repetir no argumento de outros autores.  

Quando o foco é a construção de um índice que tenha por objetivo constatar 

ou medir o grau de ineficiência do Judiciário, os padrões de avaliação são 

constituídos por critérios formais, seja pelo cálculo do tempo para julgamento de 

uma ação, pelos mecanismos existentes na legislação para questionar o crédito ou o 

pelo custo para reavê-lo. Existe aqui uma diferença entre problemas de enforcement 

procedimental e substantivos. Aquele se relaciona ao custo de uma demanda 

																																																								
48  PINHEIRO, Armando Castelar; CABRAL, Celia. Credit markets in Brazil: the role of judicial 
enforcement and other institutions. Rede de Centros de Investigatión de la Oficina del Economista 
Jefe – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo, R-368, 1999. p. 22 
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instalada no Judiciário, à morosidade, entre outros, e este, aos problemas do 

posicionamento da instituição, como a imagem de possível viés anticredor e 

imprevisibilidade das decisões. 

A relação entre mercado de crédito e eficiência jurídica decorre de uma 

avaliação “viciada”49 de opinião, o que impede substituir ou igualar o conceito de 

ineficiência jurídica com qualidade jurisdicional.  O que se percebe, mesmo de forma 

introdutória e ainda sem aprofundamento por parte dos autores, é a existência de 

algum outro elemento que permita a estruturação desta conexão entre o mercado de 

crédito e a instituição do Judiciário, um elemento de caráter substancial. Ao se falar 

em qualidade judicial, é necessário focar em fatores que meçam um padrão de 

qualidade do Judiciário, ou seja, via decomposição de suas decisões e do 

argumento utilizado pelos juízes.  

O texto de Armando Castelar Pinheiro e Célia Cabral coloca-se tanto como 

embrionário na literatura econômica e jurídica brasileira ao tentar fazer a junção 

entre uma instituição e um impacto no cenário econômico, quanto como elemento 

que estabelece a Nova Economia Institucional, plantando uma semente para 

estudos posteriores que também visem a conferir mais atenção ao Judiciário e à 

qualidade do seu funcionamento. A qualidade, que não deve ser confundida com 

eficiência, ainda não é explorada nem respondida por pesquisas focadas em dados 

formais, indo ao encontro do que pontuam os relatórios do Banco Mundial, como o 

“Doing Business”. No entanto, diferentemente do que apontava a pesquisa e a crítica 

de Acemoglu e Johnson, de que as instituições contratuais não teriam impacto no 

cenário econômico, Pinheiro e Cabral mostram o inverso, que o Judiciário brasileiro 

tem papel relevante no mercado de crédito do país, mesmo que as partes tentem 

estabelecer mecanismos alternativos à sua composição50. 

																																																								
49 Utilizamos aqui o vocábulo “viciada”, já que a pesquisa apenas foi conduzida com determinados 
representantes de uma organização – empresários que fazem parte de empresas nacionais e 
estrangeiras de médio e grande porte. 
 
50 Com relação aos mecanismos alternativos, vale fazer uma ponderação que será adiante mais bem 
embasada. Mecanismos alternativos de solução de conflito, como arbitragem, mediação e até mesmo 
autorregularão podem ser pensáveis e viáveis para algumas partes e determinadas atividades. No 
caso da atividade do factoring, a maioria das empresas que se utilizam de seus serviços é micro e 
pequena empresa, que não recorre às instituições financeiras por falta de garantias e pelos entraves 
burocráticos. Deste modo, quando da existência de um conflito, as partes podem até tentar a 
recomposição amigável antes de recorrerem ao Judiciário, porém, pelo próprio contexto da atividade 
no país, o Judiciário é o único meio de se resolver os conflitos. Sendo assim, às decisões do 
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Inspirando-se também nos conceitos da Nova Economia Institucional e 

trazendo como base as constatações de sua pesquisa anterior, inovador é o texto de 

Armando Castelar Pinheiro: Judiciário, Reforma e Economia: A visão dos 

magistrados51, buscando fazer um retrato do Judiciário brasileiro a partir de seus 

próprios atores – os magistrados – para assim extrair conclusões sobre os 

resultados de uma postura politizada para o desenvolvimento econômico de um 

país. Interessante mostra-se a justificativa que o autor atribui ao seu trabalho, 

principalmente ao tentar estabelecer a conexão entre a relevância do papel das 

instituições para o desenvolvimento econômico de um país.  

Ainda que baseado principalmente em entrevistas estruturadas 

junto a magistrados brasileiros, este não é, porém, um trabalho de 

Sociologia do Direito. Este também não é um texto típico de Law and 

Economics, apesar da preocupação com o Judiciário e sua influência sobre 

a economia. Ele se enquadra antes na literatura supra citada, que vê o 

Judiciário como instituição econômica, procurando entender sua influência 

sobre o desenvolvimento econômico.  

 Com base na passagem acima transcrita, o autor entende que não é possível 

fazer a conexão entre as instituições como um todo, ou seja, considerando-se o 

sistema legal composto por normas formais, seu órgão executor e o mercado de 

crédito. Para Pinheiro, a maior parte da literatura sobre economia e direitos de 

propriedade trata o sistema legal e o sistema Judiciário como uma única instituição, 

“desconhecendo que são dois elementos distintos de uma engrenagem que pode 

falhar se qualquer uma de suas partes não funcionar direito52”. 

																																																																																																																																																																													
Judiciário devem ser conferidas especial atenção e, para o segmento das factoring, é o meio de se 
testar a existência ou não de um viés anticredor. 
 
51 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos Magistrados. Rio de 
Janeiro: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2003. Texto para Discussão no. 966, 
2002. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0966.pdf>. Acesso 
em: 24 ago. 2014. 
 
52 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos Magistrados. Rio de 
Janeiro: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2003. Texto para Discussão no. 966, 
2002. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0966.pdf>. Acesso 
em: 24 ago. 2014. p. 2. 
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 Nesse sentido, fazendo referência às suas constatações anteriores53 de que o 

mercado de crédito é muito sensível à qualidade da justiça, sua novidade ao 

conhecer a visão dos magistrados sobre a intensidade e as causas dos problemas 

enfrentados pelo Judiciário brasileiro é apresentar a existência da não neutralidade 

do juiz. O conceito de qualidade, que em seu argumento anterior não foi 

aprofundado, por ser simplesmente um desdobramento não fundamentado da falta 

de ineficiência do Judiciário, surge em destaque para se discutir o grau de 

previsibilidade das decisões dos juízes. Ora, o desenvolvimento desta pesquisa 

servirá como embrião à formulação do conceito de incerteza jurisdicional assim 

como apresentado por Arida et al.  

 A partir de pesquisas de cientistas políticos com magistrados 54 , uma 

conclusão serve de inspiração para Pinheiro desenvolver seu argumento: o 

magistrado brasileiro não acredita que cabe ao Judiciário ser neutro na aplicação da 

lei. No entanto, repetindo seu modelo de pesquisa para se constatar a ineficiência do 

Judiciário, Pinheiro, novamente, utiliza-se de uma pesquisa conduzida por meio de 

entrevistas com os próprios magistrados, incorrendo em um erro, a nosso ver 

estrutural. No momento em que se presta a analisar a qualidade de uma instituição, 

a fim de se comprovar sua previsibilidade ou não, é preciso atentar-se para 

parâmetros substantivos de avaliação, como o próprio conteúdo das decisões, afinal, 

um cenário é a postura do juiz no momento em que responde ao questionário e 

outro é a sua decisão em um caso concreto.  

Veja que Pinheiro traça uma fotografia completa do Judiciário a partir dos 

seus próprios interessados – os magistrados. Nestas circunstâncias, ao se constatar 

que o Judiciário é uma instituição na mira da sociedade, obviamente a tendência dos 

magistrados é a de transmitir uma crítica contra o sistema que foi responsável pela 

organização da instituição. Em outras palavras, a morosidade da justiça será causa 

da insuficiência de recursos que impede a contratação de novos juízes, será a 

existência de inúmeros recursos protelatórios, fruto de leis e códigos diversos, entre 

																																																								
53  Armando Castelar Pinheiro e Célia Amaral. Credit markets in Brazil: the role of judicial 
enforcement and other institutions. Red de Centros de Investigatión de la Oficina del Economista Jefe 
– Banco interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo, R-368, 1999. 
 
54 No texto, o autor cita a pesquisa conduzida por Maria Tereza Sadek, em 1995 (A crise do judiciário 
vista pelos juízes: resultados da pesquisa quantitativa. In: SADEK, M. T. (Org.). Uma introdução ao 
Estudo da Justiça, Editora Sumaré.) e VIANNA, L. W.; CARVALHO, M. A. R.; MELO, M. P. C.; 
Burgos, M. B. em 1997 (Corpo e alma da magistratura brasileira, Editora Revam). 
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outros. As respostas dos magistrados dificilmente reconhecerão seus próprios erros, 

buscando argumentos que recaiam e dependam da atividade dos outros poderes.  

Com esta crítica em mente, no momento em que Pinheiro volta seus esforços 

para justificar a falta de previsibilidade das decisões judiciais, suas conclusões 

espelham-se basicamente em duas respostas formuladas a partir das seguintes 

perguntas: (i) “Em sua opinião, em que tipos de causas essa tendência a que as 

decisões sejam baseadas mais nas visões políticas do juiz do que na leitura rigorosa 

da lei é mais frequente?”55; e (ii)  

na aplicação da lei, existe frequentemente uma tensão entre contratos, que 

precisam ser observados, e os interesses de segmentos sociais menos 

privilegiados, que precisam ser atendidos. Considerando o conflito que 

surge nesses casos entre esses dois objetivos, duas posições opostas têm 

sido defendidas: A. Os contratos devem ser sempre respeitados, 

independentemente de suas repercussões sociais; B. O juiz tem um papel 

social a cumprir, e a busca da justiça social justifica decisões que violem os 

contratos. Com qual das duas posições o(a) senhor(a) concorda mais?”56 

 Ao olharmos os percentuais referentes às respostas dos magistrados, é 

possível identificar que, com relação à primeira questão, a diferença entre o número 

de juízes que entende ser algo frequente a tendência de decisões baseadas em 

visões políticas especificamente para o mercado de crédito – como exemplo, a 

discussão de juros – e de juízes que entendem ser pouco frequente este 

entendimento é apenas de 4 magistrados. Ou seja, de um total de 741 juízes 

entrevistados, 203 responderam por ser algo frequente e 199 por ser pouco 

frequente. A diferença entre ‘muito’ e ‘pouco’ frequente somente serve para 

constatar a existência de um fato e não traduzir isto na qualidade das decisões do 

Judiciário. O principal problema da pesquisa é que ela mede a “percepção” dos 

magistrados sobre as decisões e não propriamente o conteúdo das decisões. 

																																																								
 
55 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos Magistrados. Rio de 
Janeiro: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2003. Texto para Discussão no. 966, 
2002. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0966.pdf>. Acesso 
em: 24 ago. 2014. p. 21. 
 
56 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos Magistrados. Rio de 
Janeiro: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2003. Texto para Discussão no. 966, 
2002. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0966.pdf>. Acesso 
em: 24 ago. 2014. p. 23. 
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 Raciocínio similar é aplicado às respostas conferidas pelos magistrados na 

segunda questão. Se olharmos os números totais, sendo estes os mesmos 

utilizados por Arida et al. para embasar o conceito de incerteza jurisdicional, tem-se 

que 73,1% dos juízes concordam com a assertiva B, ou seja, o juiz tem um papel 

social a cumprir quando julga casos envolvendo questões contratuais. Já analisando 

os números por área do direito, diferentemente do resultado obtido com a pergunta 

anterior, para o mercado de crédito, 183 juízes entendem que em geral deve 

prevalecer a posição A, enquanto 176 entendem que as duas posições têm igual 

chance de prevalecer e 128 acreditam que, em geral, a posição B deve prevalecer. 

Em termos percentuais, 48,5% dos juízes entrevistados são a favor da manutenção 

dos contratos ou entendem que as chances entre um julgamento social e neutro são 

iguais. Nesse sentido, a hipótese de comprovação da existência ou não de 

neutralidade nas decisões dos juízes também não se justifica quando se afunila a 

resposta ao tema específico do mercado de crédito. 

 É interessante notar que Pinheiro reconhece este resultado, quando afirma: 

“Por outro lado, a maioria dos magistrados considera que deve prevalecer o 

contratado em causas envolvendo questões comerciais, de crédito e aluguel de 

imóveis”57, porém, contradiz-se no seu argumento final. Vejamos: 

E terceiro, o artigo sugere que, a despeito de apoiarem as reformas dos 

anos 90, os juízes têm uma postura relativamente politizada sobre a 

forma que os contratos e o mercado alocam riscos, posições que 

contradizem a essência dessas reformas. Em particular, a maioria dos 

magistrados acredita que os juízes têm um papel social (redistributivista) a 

desempenhar, e que o objetivo de proteger a parte mais fraca na 

disputa justifica a violação de contratos. Este posicionamento reduz a 

segurança jurídica com que se desenrola a atividade econômica, e 

pode fazer com que determinados mercados não se desenvolvam, 

possivelmente prejudicando exatamente grupos sociais que os juízes 

buscam beneficiar.58 (grifos nossos) 

																																																								
57 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos Magistrados. Rio de 
Janeiro: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2003. Texto para Discussão no. 966, 
2002. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0966.pdf>. Acesso 
em: 24 ago. 2014. p. 41 
 
58 PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos Magistrados. Rio de 
Janeiro: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2003. Texto para Discussão no. 966, 
2002. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0966.pdf>. Acesso 
em: 24 ago. 2014. p. 43 
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 Com base na conclusão do autor, três críticas centrais devem ser 

endereçadas ao seu argumento: (i) uma avaliação qualitativa do Judiciário não pode 

tomar como parâmetro o fator previsibilidade a partir das respostas de magistrados 

às entrevistas realizadas individualmente; (ii) mesmo eliminando os efeitos da 

primeira crítica, a conexão entre o posicionamento do Judiciário e seu efeito no 

mercado de crédito não pode ser construída a partir de respostas genéricas dos 

próprios atores desta instituição; e (iii) os resultados divididos por área do direito não 

permitem afirmar que a falta de previsibilidade, posteriormente traduzida como 

insegurança jurídica, influencia a atividade econômica, causando a inexistência ou 

baixo desenvolvimento de determinados mercados, como o mercado de crédito.  

 Partindo destas ponderações, entendemos que a hipótese levantada por 

Pinheiro não foi comprovada por meio de sua pesquisa, ou seja, para se afirmar que 

juízes são ou não neutros é preciso olhar para as suas decisões, para a forma como 

decidem e, daí sim, extrair uma conclusão substancial que sirva como suporte para 

testar a qualidade do Judiciário. Mas, independentemente de suas falhas, o que 

importa também ressaltar é a utilidade da conclusão de Pinheiro para o argumento 

de Arida et al. No momento em que Pinheiro caracteriza a sua pesquisa como sendo 

a primeira a levantar a ideia da neutralidade dos juízes, o autor lança a possibilidade 

de saber os motivos de juízes não serem neutros.  

Como já pontuamos, a maioria das pesquisas e textos publicados no período 

pós-Constituição de 1988 fazem constatações de caráter formal, como a demora no 

julgamento de casos, o número de casos iniciados em comparação ao número de 

casos julgados, entre outros, e estes estudos foram relevantes para despertar nos 

economistas uma curiosidade em saber qual a real influência do Judiciário para o 

mercado de crédito, ainda mais quando o país não consegue reduzir a sua taxa de 

juros e aumentar o prazo para financiamento. Pinheiro e Cabral começam um 

debate importante conferindo destaque à ineficiência judicial, que, posteriormente, 

teve evolução para o conceito de neutralidade posto por Pinheiro. Todavia, a 

literatura que se desenvolveu após estes dois marcos, até a conceituação de 

incerteza jurisdicional por Arida e al. não contribuiu substancialmente ao debate, 

utilizando-se apenas da apresentação de números da economia com o intuito de se 

provar que o sistema judicial tem influência no mercado de crédito, mas não 

conseguindo ir além para sustentar esta razão.  
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O artigo de Pedro Fachada, Luiz Fernando Figueiredo e Eduardo Lunberg59 é 

um exemplo do que citamos no parágrafo anterior. Os autores constatam que o 

Brasil apresenta altíssimas taxas de spread bancário e que o sistema jurídico tem 

grande influência na estipulação destas. Mesmo que o custo do crédito dependa do 

papel das garantias, pesquisas realizadas pelo próprio Banco Central do Brasil 

indicam que o problema mais agudo relacionado ao mercado de crédito não parece 

estar associado à existência de garantias e, sim, à facilidade de cobrança do crédito. 

Para tanto, conduzem a pesquisa com base no número de demandas iniciadas e 

julgadas para se constatar que a morosidade do julgamento pela justiça comum 

dificulta o recebimento dos valores contratados, retrai a atividade de crédito e 

provoca o aumento do custo de financiamento por duas razões: (i) insegurança 

jurídica por parte das instituições financeiras e (ii) redução da certeza do pagamento 

pelos devedores, gerando pressão no prêmio de risco embutido no spread.  

 Os autores focam-se nas características formais do custo do crédito, o que 

não deixa de ser uma contribuição valiosa, pois quantificam o número de processos 

julgados, o prazo de recuperação do crédito, a utilização de garantia, o custo para 

reaver a garantia, entre outros fatores. Contudo, não existe preocupação em olhar o 

que existe por detrás destas discussões, ou seja, isto decorreria apenas de um 

problema burocrático típico de países em desenvolvimento? Além disso, a noção de 

insegurança jurídica não pode ser construída a partir do prazo de julgamento de um 

processo, esta dependeria de uma avaliação mais criteriosa, ligada à qualidade da 

instituição, como pontuamos acima. Constatar-se, através de números e 

levantamentos, que o Judiciário é moroso é um exercício extremamente aproveitável 

e útil para a comunidade acadêmica como um todo, porém valer-se deste achado 

para atestar que o sistema judiciário é pró-devedor, estimulando a inadimplência dos 

devedores e inibindo a atividade creditícia, é uma fundamentação sem provas60.  

																																																								
59  FACHADA, Pedro; FIGUEIREDO, Luiz Fernando; LUNDBERG, Eduardo. Sistema judicial e 
mercado de crédito no Brasil. In: Notas Técnicas do Banco Central do Brasil, n. 35, Brasília, mai. 
2013. p. 1-21. 

 
60 “A ampliação da segurança jurídica dos contratos é um aspecto fundamental. As leis que regem os 
contratos de crédito devem ser claras e objetivas e sua cobrança ou renegociação judicial deve ser 
ágil e eficiente, permitindo que os credores mitiguem as perdas associadas à insolvência. Um sistema 
judiciário ineficaz ou pró-devedor estimula a inadimplência e inibe a atividade creditícia, induzindo as 
instituições financeiras a maior rigor na seleção de seus clientes e pressionando o prêmio de risco 
exigido do conjunto de tomadores” (FACHADA, Pedro; FIGUEIREDO, Luiz Fernando; LUNDBERG, 
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 Em continuação a este debate e aproveitando-se principalmente do 

argumento novo da neutralidade pontuado por Pinheiro, Arida et al. desenvolvem o 

conceito de incerteza jurisdicional, sendo este concebido por meio de um viés 

anticredor do Judiciário. O que torna a construção de Arida et al. tão inovadora e 

interessante, como adiante será demonstrado, é o que nenhum jurista ou 

economista conseguiu desenvolver, pois indícios de causa e efeito entre o papel do 

Judiciário e o cenário econômico já haviam sido colocados em teste, e a importância 

dos números relacionados à instituição também. Ou seja, todos os elementos 

formais, sejam estes prazos, custos ou índices, foram objeto de estudo até mesmo 

por sociólogos. Daí, dar prosseguimento a esta crítica e tentar torná-la substantiva 

pela declaração da existência de um viés anticredor que se traduz na incerteza 

jurisdicional como causa das altas taxas de juros e da falta de um mercado de 

crédito de longo prazo fez com que os autores se tornassem um paradigma para o 

desenvolvimento de uma nova literatura com foco voltado a estudar o caráter 

substancial por detrás do papel do Judiciário.  

O intuito deste bloco foi de apresentar os argumentos e os conceitos que 

traduzem um debate internacional sobre a importância do enforcement contratual e 

uma discussão embrionária no cenário brasileiro desta noção, servindo como pano 

de fundo para se criar o novo marco conceitual, como é o caso do conceito de 

incerteza jurisdicional elaborado por Arida et al., abrindo caminhos para aquela 

discussão no Brasil.  

Para tanto, iniciamos com os conceitos-chave da Nova Economia 

Institucional, seus contrapontos e o impacto que esta doutrina teve na literatura 

econômica e política no Brasil, que foram fundamentais para instigar a formulação 

de um conceito mais substantivo e qualitativo – a incerteza jurisdicional. Todos os 

textos posteriores ao artigo de Arida et al. citam ou trazem as conclusões dos 

autores como base para o desenvolvimento de novas críticas focadas, 

principalmente o papel e a qualidade das decisões judiciais apenas com base em 

estudos quantitativos, sem real preocupação com uma análise qualitativa substancial 

das decisões proferidas.  

																																																																																																																																																																													
Eduardo. Sistema judicial e mercado de crédito no Brasil. In: Notas Técnicas do Banco Central do 
Brasil, n. 35, Brasília, mai. 2013. p. 16). 
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Deste modo, partimos para as discussões específicas referentes ao conceito 

introduzido por Arida et al., tentando identificar seus principais elementos e a forma 

como se conecta com a pesquisa.  

2.2 A construção e postulação do viés “anticredor” – a incerteza jurisdicional 

como fundamento da inexistência de um mercado de crédito de longo prazo no 

Brasil 

Arida et al. iniciam seu artigo retomando o contexto histórico-econômico do 

Brasil, afirmando que, desde 1994, com o início do Plano Real, as taxas de juros não 

sofreram queda; pelo contrário, mantiveram-se em patamares extremamente altos 

se comparadas à média global experimentada por países também em 

desenvolvimento. Este fenômeno é um tanto curioso, despertando em muitos 

economistas e juristas61, não apenas nos autores, uma inquietude em saber a razão 

para o caso brasileiro ser diferente do de outros países que enfrentaram problemas 

parecidos, como a Índia e o México62. Afinal, mesmo utilizando-se de um remédio 

certeiro no combate à inflação, como o caso do Plano Real, alguma explicação além 

daquelas típicas fornecidas pela literatura econômica tem que ser apresentada. Para 

os autores existe um fundamento mais específico que relacionaria a inexistência de 

um mercado doméstico de crédito de longo prazo com a persistência de taxa de 

juros de curto prazo. E a grande inovação estaria na apresentação do conceito de 

incerteza jurisdicional. 

Antes de pontuar o conceito de incerteza jurisdicional assim como elaboram 

os autores, vale entender as hipóteses econômicas descritas no artigo que, na sua 

visão, não foram suficientes para servir de explicação para a perpetuação das altas 

taxas de juros no Brasil nem para a inexistência de um mercado de crédito de longo 

prazo. As hipóteses inicialmente descritas pelos autores são macroeconômicas. A 

																																																								
61 Cita-se como exemplo: SIMONSEN, M. H. 30 anos de indexação. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1995. 
 BALLARD, Megan J. The clash between local courts and global economics: the politics of judicial 
reform in Brazil. Berkeley J. Int’l Law, v. 17, p. 230-276, 1999. 
 
62 Nesse sentido, pontuam os autores: “Real interest rates have been on average lower than before, 
but they are still exceptionally high when compared to other emerging market countries. Why is that 
interest rate continues to be so high?” (BALLARD, Megan J. The clash between local courts and 
global economics: the politics of judicial reform in Brazil. Berkeley J. Int’l Law, v. 17, p. 230-276, 
1999.. p. 1-2.) 
 



	 41

primeira seria o mau equilíbrio; a segunda, os ajustes fiscais insuficientes; e a 

terceira seria caracterizada como a sequência de choques negativos63.  

Para descaracterizar a hipótese do mau equilíbrio, os autores afirmam que a 

política monetária, após a estabilização da inflação, foi muito conservadora, e a 

postura do Banco Central, coerente ao tentar manter a sua credibilidade, mesmo 

sem ser capaz de reduzir a taxa de juros abruptamente a fim de estabelecer o 

equilíbrio necessário quando da passagem do período em que a taxa de câmbio 

estava extremamente elevada para o período de taxa flutuante com queda 

significativa. A hipótese do duplo equilíbrio pressupõe um domínio fiscal em uma 

economia de mercado e, quando a dívida pública é alta, a tentativa de se controlar a 

inflação primeiramente por meio da política monetária, ou seja, via taxa de juros, 

pode resultar em um cenário não desejável; altas taxas de juros tendem a causar 

resultados negativos no equilíbrio fiscal, aumentando o risco do nãopagamento da 

dívida e aumentando o prêmio dos credores pelos riscos. 

 A segunda hipótese pauta-se no fato de o ajuste fiscal ser ainda ineficiente. 

Mesmo apresentando superávit, a dívida pública é alta e pressiona a taxa de juros. 

Os gastos de governo geram alta demanda por financiamento, que se confronta com 

pouca poupança disponível, aumentando por sua vez a taxa de juros. Neste 

diapasão, sem a possibilidade de aumentar ainda mais a carga tributária, não resta 

ao Estado outra alternativa que não a reforma fiscal com entraves aparentes. 

A terceira e última hipótese para se tentar justificar as altas taxas de juros 

seriam os choques externos e internos sofridos desde o fim da década de 1990 até o 

ano de 2005, como o colapso da Argentina, a bolha de NASDAQ, o risco Lula em 

2002, entre outros. Com estes acontecimentos, o foco da economia era tentar se 

recuperar, sem tempo para conseguir gerar a diminuição nas taxas de juros.  

Utilizando-se destas explicações alternativas, os autores entendem que os 

esforços foram válidos, porém existem indícios fortes que apontam para uma 

distorção de cunho institucional que impede a redução das taxas de juros e que 

serve, ao mesmo tempo, como a ponta que faltava para se estabelecer a conexão 

entre uma característica até então esquecida no cenário brasileiro – a falta de um 
																																																								
63 ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005. p. 2-3. 
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mercado de crédito de longo prazo. É importante aqui notar que se começa a 

chamar a atenção para a falta de explicações pautadas necessariamente nos 

conceitos de macroeconomia ou puramente econômicos, apontando para um 

elemento relacionado à jurisdição brasileira, ou seja, à forma como as disputas 

contratuais são decididas no Brasil, conforme vemos:  “It is the jurisdiction – the 

uncertainties associated to the settlement of contracts in the Brazilian jurisdiction – 

that is at the root of the inexistence of a large long-term domestic market.”64 

Entendemos que, para o intuito desta pesquisa e, principalmente, deste 

capítulo, faz-se necessário percorrer os caminhos que Arida et al. desenharam a fim 

de se apresentar o conceito de incerteza jurisdicional. Muitos autores simplesmente 

transcrevem a definição de incerteza jurisdicional sem ao menos propor uma breve 

conexão entre seus elementos e sua utilização como fundamento à falta de um 

mercado de crédito de longo prazo no Brasil.  

Em primeiro lugar, a passagem acima citada introduz o elemento jurisdição, 

sem ainda referir-se ao Judiciário em específico, ou seja, a inexistência de um 

mercado de crédito de longo prazo em reais é fruto da fuga ao risco da jurisdição 

brasileira. Nesse sentido, as incertezas da jurisdição brasileira contribuem para que 

o país perpetue-se em um cenário de “pecado original”, sendo este entendido como 

a dificuldade de um país em conseguir captar recursos no mercado externo em sua 

própria moeda e resultando em um aumento da taxa de juros como resposta à 

volatilidade macroeconômica 65 . Segundo os autores, a incerteza jurisdicional 

contamina as decisões dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário com um viés 

anticredor.  

																																																								
64 ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005. p. 4. 
 
65 Nesse sentido, vale citar: “These indicators allow us to establish the importance of original sin for 
the macroeconomic problems afflicting emerging markets. We show that countries suffering from 
original sin have found it difficult to participate in the movement toward greater currency flexibility or to 
exploit its benefits. Because exchange rates movements imbue monetary policy with wealth effects 
that limit its effectiveness, interest rates must do more of the work when the economy is buffered by 
shocks. (…) Countries burdened with original sin have lower credit ratings and hence tenuous access 
to international capital markets than even their levels of indebtedness and other creditworthiness 
indicators would lead one to predict” (EICHENGREEN, Barry; HAUSMANN, Ricardo; PANIZZA, Ugo. 
The pain of original sin, 2003. p. 25-26). 
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A pergunta, então, que se pode colocar é: qual a origem deste viés 

anticredor? Afinal, se existe um esforço tão latente em se comprovar uma 

causa/efeito (incerteza jurisdicional/altas taxas de juros e inexistência de um 

mercado de crédito de longo prazo), como se provar a existência deste viés? Faltam 

evidências empíricas para se comprovar a existência deste viés. O trabalho de Arida 

et al. limita-se a referência às pesquisas conduzidas por dois cientistas políticos66, 

pautada em respostas aos questionários e entrevistas conduzidas com juízes. 

Dentre a gama de perguntas a que os entrevistados se propunham a responder, 

uma em específico serviu como principal prova da existência de um viés anticredor. 

Basicamente, a pergunta buscava saber se os contratos devem sempre ser 

respeitados ou se existiria, por parte do juiz, um papel social, devendo ele sempre 

optar pela justiça social em detrimento de decisões favoráveis à manutenção dos 

contratos67.   

O resultado muito impressionou os autores e a comunidade de economistas 

como um todo, em função da sua repercussão, uma vez que apenas 7% dos juízes 

entrevistados afirmaram estarem preparados para julgar os casos que envolvam 

disputas contratuais independentemente de qualquer repercussão social, enquanto 

61% reconheceram que, para tais casos, existiria a possibilidade de se afastar o 

cumprimento do contrato em prol da justiça social. Ao selecionar magistrados como 

a amostra para a pesquisa, os autores incorrem em um erro estrutural, visto que 

traduzem os resultados como a postura da instituição Judiciário como um todo. Mas, 

independentemente desta crítica, os autores reconhecem o Judiciário como um 

órgão determinante da performance econômica de um país68.  

																																																								
66 LAMOUNIER, Bolívar; SOUZA, Amaury de. As elites brasileiras e o desenvolvimento nacional: 
fatores de consenso e dissenso. São Paulo: Inst. de Estudios Econômicos, Sociais e Políticos de São 
Paulo, 2002. 
 
67 Conforme se extrai do questionário de Lamounier e Souza, op. cit. questão 8, a pergunta foi assim 
elaborada: “Na aplicação da lei, existe frequentemente uma tensão entre contratos, que precisam ser 
observados, e os interesses de segmentos sociais menos privilegiados, que precisam ser atendidos. 
Considerando o conflito que surge nesses casos entre esses dois objetivos, duas posições opostas 
têm sido defendidas: A. Os contratos devem ser sempre respeitados, independentemente de suas 
repercussões sociais; B. O juiz tem um papel social a cumprir, e a busca da justiça social justifica 
decisões que violem os contratos. Com qual das duas posições o(a) senhor(a) concorda mais?” 
 
68 “The concept of jurisdictional uncertainty conforms to the growing consensus among economists 
and political scientists that social, economic, legal and political organizations of a society, i.e., its 
“institutions”, are a primary determinant of its economic performance” (North, 1981). 
 



	 44

É dentro deste contexto que, enfim, podemos apresentar o conceito de 

incerteza jurisdicional como elaborado pelos autores69: 

Jurisdictional uncertainty may thus be decomposed, in its anti-creditor bias, 

as the risk of acts of the Prince changing the value of contracts before or at 

the moment of their execution, and as the risk of an unfavorable 

interpretation of the contracts in case of a court ruling. For our purposes, 

jurisdiction matters as the power of the State consequent upon its 

sovereignty to issue laws and administer Justice, and is not restricted to the 

territorial dimension. 

De início, vale frisar que existem duas vertentes do que se pode entender 

como incerteza jurisdicional, sendo estas derivadas de: (i) riscos relacionados aos 

atos do Príncipe ao modificar o valor dos contratos antes do momento de sua 

execução e (ii) riscos derivados da interpretação dos contratos pelas cortes. Como já 

mencionamos, em virtude da força conceitual desta definição, muitos autores 

tendem apenas a utilizar a segunda derivada do argumento, apresentando-a como a 

principal ideia que se pode extrair de sua elaboração, deixando esquecido o que 

expressa a primeira passagem, ou seja, a incerteza, por ser jurisdicional, relaciona-

se a novas leis ou a regulamentos que afetam a exigibilidade dos contratos. 

Nesse sentido, a divisão feita pelos autores também se relaciona com o 

conceito de jurisdição, afinal, se tomarmos a sua concepção no sentido formal, 

entenderemos que a incerteza jurisdicional apenas poderia decorrer da forma como 

as cortes decidem casos que envolvam a execução de determinado contrato, pois a 

jurisdição competiria somente aos órgãos do Poder Judiciário. No entanto, em sua 

acepção moderna, desde que haja autorização constitucional, a função jurisdicional 

pode ser exercida pelos demais órgãos, como pelo Poder Executivo e pelo Poder 

Legislativo70. Sob estas circunstâncias, os atos do Príncipe podem ser entendidos 

como o poder facultado aos poderes de Estado como um todo de alterar 

características ou elementos de determinada relação contratual, sejam eles 

específicos ou não. Por exemplo, pode-se citar a capacidade do Poder Legislativo 

																																																								
69 ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005.p. 6.(grifos nossos) 
70 Como exemplo, cita-se o Art. 52, inciso I da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que o 
Senado Federal possui competência para julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos 
casos de crimes de responsabilidade.  
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em alterar normas cogentes, como o Código Civil e até mesmo contratos em força, 

quando uma das partes for o Estado.  

É válido adentrar na divisão feita pelos autores, já que a maioria da doutrina71 

apenas postula seu argumento afirmando que a incerteza jurisdicional é pura 

decorrência da falta de previsibilidade das cortes quando do julgamento de matérias 

que envolvam a execução dos contratos. Por esta simples ligação, deixa-se de lado 

uma característica que serve como principal pilar para o conceito de incerteza 

jurisdicional: ela é decorrência do mau funcionamento das instituições, seja o Poder 

Judiciário ou as demais instituições que atribuem ao Estado seu poder de 

administrar, elaborar normas e julgar. 

A partir desta elaboração e antes mesmo de se focar no viés anticredor, vale 

ressaltar que a inovação trazida pelo conceito de incerteza jurisdicional funda-se em 

outra afirmação importante, a de que instituições importam e influenciam o ambiente 

econômico de determinada nação. Arida et al. utilizam como pano de fundo os 

elementos da Nova Economia Institucional. 

Retomando o conceito de incerteza jurisdicional e associando-o ao viés 

anticredor, a inexistência de um mercado doméstico de longo prazo no Brasil não 

decorre da falta de poupança disponível ou capital de longo prazo, mas, sim, da 

resistência particular dos detentores de capital, que preferem alocar o seu capital no 

curto prazo, em virtude dos ganhos elevados pressionados pela taxa de juros 

também elevada, fatores puramente macroeconômicos.  

Por todas as justificativas, não é possível deixar de caracterizar a incerteza 

jurisdicional como sendo o grande vilão que contribui para a perpetuação do pecado 

original para o caso brasileiro. É interessante notar que os autores querem, a 

qualquer custo, encontrar uma causa para a perpetuação das altas taxas de juros no 

Brasil. Este fator impediria a formação do mercado local de crédito de longo prazo, 

apresentando consequências na captação de recursos externos.  Isto pois o fato de 

não se conseguir emitir dívida em sua própria moeda faz com que a política 

																																																								
71 RIBEIRO, Ivan Cesar. Robin Hood vs. King John redistribution: how do local judges decide 
cases in Brazil? mar. 2007. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=938174 ou 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.938174>. Acesso em: 22 jun. 2014; GONÇALVES, Fernando M.; 
HOLLAND, Marcio; SPACOV, Andrei. Can jurisdictional uncertainty and capital controls explain the 
high level of real interest rates in Brazil? Revista Brasileira de Economia, v. 61, n. 1, p. 49-76, jan. 
2007. 
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monetária via taxa de juros seja um termômetro para acomodar mudanças cíclicas 

em um cenário macroeconômico. 

O viés anticredor somado à incerteza no comportamento das cortes ao 

julgarem casos que envolvam a discussão da exigibilidade de contratos é um 

impeditivo natural ao desenvolvimento do mercado de crédito, independentemente 

da capacidade dos agentes de criarem mecanismos que previnam ou minimizem 

este fator determinante. Vejamos as seguintes passagens:  

Secured debt contracts are not sufficient to stimulate credit supply where 

the judicial system renders difficult the right of creditors to repossess the 

collateral. The quality of enforcement of guarantees is poor as both 

laws and jurisprudence are biased towards the debtor.  

(...) 

Bilateral relationships might work, but jurisdictional uncertainty precludes 

the possibility of multilateral impersonal transactions that involve credit over 

longer time periods. The consequence is the almost complete collapse of a 

long-term financial market.72  

A partir de todo o exposto, seja por qualquer via argumentativa, não é 

possível afastar o marco estabelecido pela Constituição Federal promulgada em 

1988, cuja principal característica, segundo os autores, foi a de contribuir para um 

piora no nível de incerteza jurisdicional, ampliando a possibilidade de discussão de 

princípios sociais e facultando ao Estado um caráter paternalista que vai contra o 

livre direcionamento e alocação dos recursos pela iniciativa privada.  

Deste modo, apresentado o argumento de Arida et al., conjuntamente com 

principais conceitos do debate no cenário internacional, chega o momento de se 

apresentar as críticas conceituais e empíricas postas às formulações desenvolvidas, 

com o intuito de situar as premissas da pesquisa.  

 

2.3 Literatura subsequente a Arida et al. 

																																																								
72 ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005. p. 9. (grifos nossos) 
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Conforme explicitamos no início deste capítulo, a divisão feita em dois blocos 

– a literatura anterior e posterior a Arida et al. – foi proposital. O objetivo é identificar 

claramente em que ponto do debate nacional a presente pesquisa se insere, além 

de ser relevante à discussão geral da literatura sobre os mecanismos e o grau de 

enforcement dos contratos para os países em desenvolvimento. Já tendo percorrido 

tanto o conceito de incerteza jurisdicional quanto a literatura conceitual da Nova 

Economia Institucional, chega a momento de focar nas críticas que tomam por base 

o argumento de Arida et al. como ponto de início.  

Para tanto, tentamos selecionar a maior quantidade de textos que incorporam 

como preocupação desenvolver, aprofundar e até mesmo confrontar a formulação 

do viés anticredor e, retomando uma observação já feita – da falta de pesquisas 

empíricas que meçam a qualidade das decisões do Judiciário –, o resultado da 

seleção da literatura permitiu dividir este momento posterior em duas fases: (i) 

críticas conceituais, mesmo que sejam fundadas apenas em dados e indicadores 

econômicos e (ii) críticas empíricas quantitativas, analisando uma amostra de 

decisões do Judiciário. No final, após percorrermos os argumentos principais de 

cada parte, justificaremos a razão de a pesquisa inserir-se como uma ramificação da 

segunda divisão, propondo uma agenda de pesquisa inovadora a futuros 

pesquisadores. 

 

2.3.1 Críticas conceituais 

 Iniciando-se a partir das críticas conceituais ao conceito de incerteza 

jurisdicional, um primeiro texto que dialoga e questiona a incerteza jurisdicional 

como causa para a inexistência de um mercado de crédito de longo prazo e para os 

elevados níveis da taxa de juros de curto prazo é o paper de autoria de Fernando 

Golçalves, Marcio Holland e Andrei Spacov73. Neste paper, os autores propõem-se a 

testar econometricamente a conjectura desenvolvida por Arida et al. por meio de 

dados de painel.  

																																																								
73 GONÇALVES, Fernando M.; HOLLAND, Marcio; SPACOV, Andrei. Can jurisdictional uncertainty 
and capital controls explain the high level of real interest rates in Brazil? Revista Brasileira de 
Economia, v. 61, n. 1, p. 49-76, jan. 2007.. 
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 Os resultados dos testes conduzidos pelos autores são desfavoráveis à 

hipótese sugerida por Arida et al., bem como às suas variantes. Tomando como 

base uma ótica de controle de inflação, não se poderia culpar a postura 

conservadora do Banco Central como vilão para a manutenção das taxas de juros. 

Para tanto, como dados de painel, Gonçalves et al. baseiam-se em dois indicadores: 

(i) rule of law (qualidade do Estado de Direito) e (ii) qualidade regulatória.  

All in all our results reject ABL’s conjecture and its variants, showing 

that jurisdictional uncertainty, currency inconvertibility and their interaction 

cannot satisfactory explain the short-term real interest rate dispersion 

observed in our sample. If anything our results show that monetary and 

fiscal factors are much more important determinants of the level of short-

term real interest rate.74 

A conclusão indica que fatores tradicionais monetários e fiscais são bem mais 

relevantes para se explicar o fenômeno das altas taxas de juros de curto prazo do 

que o binômio certeza e incerteza jurisdicional. Muito mais uma crítica que testa 

hipóteses econométricas do que propriamente o conceito de incerteza jurisdicional, 

esta formulação serve como resposta ao texto de Arida et al. no sentido de contrapor 

o argumento de que fatores tradicionais não teriam o destaque que teria um conceito 

derivado do padrão comportamental de uma instituição.  

Um ano após a publicação do artigo de Arida et al. e dando sequência à 

crítica de Gonçalves et al., vem o texto que, a nosso ver, é a resposta jurídica direta 

que mais dialoga com o debate posto por aqueles autores. Joaquim Falcão, Luís 

Fernando Schuartz e Diego Werneck Arguelhes basicamente dissecaram a 

interpretação do que entendem pelo conceito de incerteza jurisdicional, buscando 

estabelecer uma perspectiva jurídica à função jurisdicional ao “trazer novos 

ingredientes a um debate inteiramente válido, porém pouco preocupado até o 

momento em olhar a realidade de uma perspectiva interna ao sistema jurídico”75.  

 O objetivo central do texto é o de contribuir para a discussão sobre a relação 

entre direito e performance dos mercados de crédito, atribuindo uma perspectiva 

																																																								
74 GONÇALVES, Fernando M.; HOLLAND, Marcio; SPACOV, Andrei. Can jurisdictional uncertainty 
and capital controls explain the high level of real interest rates in Brazil? Revista Brasileira de 
Economia, v. 61, n. 1, p. 49-76, jan. 2007. p. 68. 
 
75 FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís F.; ARGUELHES, Diego. Jurisdição, incerteza e Estado de 
Direito. Revista de Direito Administrativo – RDA, n. 243, set.-dez. 2006. p. 3. 
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jurídica ao debate econômico da incerteza jurisdicional. Ao estabelecer a função 

jurisdicional como seu foco, os autores lançam duas críticas diretas, quais sejam, a 

de que o Judiciário é moroso e politizado, observações estas já feitas por Armando 

Castelar Pinheiro. Contudo, inova ao traduzir estas críticas em (i) incerteza quanto 

aos meios e (ii) incerteza quanto ao conteúdo. Nesse sentido, todas as críticas que 

se relacionariam à morosidade do Judiciário em função de seu caráter formal, seja 

por suas normas ou procedimento, seriam incertezas quanto aos meios e quanto ao 

seu conteúdo. Como o próprio nome pontua, refere-se ao conteúdo das decisões 

dos juízes, podendo ainda ser subdividida em duas categorias: (a) incerteza 

normal/estrutural, (b) incertezas patológicas. 

 Sem atribuir grande atenção ao primeiro tipo de incerteza, por já ser 

altamente explorado na literatura, o trabalho dos autores foca-se na incerteza quanto 

conteúdo, ou seja, se uma das premissas a que se vale Arida et al. é a de que a 

maioria dos magistrados deixaria de lado a lei para fazer justiça social via 

redistribuição de recursos, o viés anticredor é assim fruto das decisões proferidas 

pelo Judiciário. E, neste sentido, mesmo que Arida et al. reconheçam que a 

incerteza jurisdicional não é produto exclusivo do Judiciário, mas, sim, do Poder 

Público, entendido como os atos do Príncipe, podendo, genericamente, ser atos dos 

poderes Executivo e Legislativo também, o Judiciário ainda é tido como fonte 

primária de incerteza jurisdicional. É justamente sob esta caracterização de 

responsabilidade que os autores criam os diferentes tipos jurídicos de incerteza, 

como forma de crítica à responsabilização primária. Neste contexto, vale 

brevemente conceituar cada tipo de incerteza quanto ao conteúdo.  

 Em primeiro lugar, apresentamos o que os autores entendem por incerteza 

normal/estrutural. Retomando autores positivistas, como o caso de Hans Kelsen e 

Herbert L. A. Hart, estes já reconheciam a possibilidade da existência de uma 

moldura interpretativa do juiz. Em outras palavras, por mais clara que seja a norma, 

os casos do mundo real podem gerar a necessidade de o juiz se manifestar 

utilizando-se de parâmetros outros que não apenas a própria norma para se atingir 

uma solução final. Isto ocorre, uma vez que a sociedade é dinâmica e o legislador 

não consegue prever todas as situações possíveis e previsíveis no momento de 

elaboração da norma. Conforme os autores: “o fato de o juiz tomar uma decisão 
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contrária ao credor não significa evidentemente que a sua decisão reflita um viés 

anticredor cuja origem possa ser identificada na ‘vontade livre’ do juiz”76. 

 Desta forma, considerando que vivemos em uma sociedade em movimento, 

na qual as normas nem sempre conseguem acompanhar o desenvolvimento dos 

fatos, é perfeitamente plausível entender que as expectativas dos indivíduos, sejam 

elas tanto normativas (relacionadas ao conteúdo da norma) quanto cognitivas 

(experimentais), acabem frustradas pelo julgamento dos magistrados. Contudo, isto 

não implicaria em reconhecer que existe necessariamente um viés anticredor, afinal, 

não existe um automatismo judicial77. Vejamos como os autores elaboram este 

conceito: 

Muitas das críticas feitas à atuação do Judiciário partem da concepção de 

que o papel dessa instituição seria simplesmente ‘obedecer o direito 

vigente’ – o que inclui os contratos –, e não se pautar por considerações 

‘extrajurídicas’, relativas, por exemplo, a preocupações com redistribuição 

de renda. ‘Obedecer ao direito vigente’, porém, é uma expressão que – 

embora não descreva de forma equivocada o papel do Judiciário – é 

suficientemente vaga para permitir leituras simplificadas que ignorem 

as peculiaridades metodológicas descritas na seção anterior.  

 No fundo, os autores querem entender o que se pode exigir de um sistema 

judicial, afinal, quando expectativas – cognitivas ou normativas – são frustradas. É 

possível entender que isto apenas ocorre embasado e fundamentado nas 

possibilidades que a própria norma ou sistema jurídico permitem e não por meio de 

uma motivação completamente infundada do juiz que não se prenda ou leve em 

consideração qualquer consequência que o seu ato pode gerar, o que caracterizaria, 

na visão dos autores a incerteza patológica, como se extrai do seguinte trecho:  

São as decisões judiciais que não pertencem ao conjunto de decisões 

juridicamente possíveis que frustram expectativas legítimas das partes, 

caracterizando a incerteza patológica quanto ao conteúdo, em desatenção 

ao princípio da segurança jurídica. Nessas condições, o máximo que se 

																																																								
76 FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís F.; ARGUELHES, Diego. Jurisdição, incerteza e Estado de 
Direito. Revista de Direito Administrativo – RDA, n. 243, set.-dez. 2006. p.32.	
77 Cita-se uma das passagens dos autores, Joaquim Falcão, Luís Fernando Schuartz e Diego 
Arguelhes: “Se os pontos levantados acima estiverem corretos, então é possível afirmar que os 
parâmetros e limites que o próprio direito fornece à sua aplicação pelos magistrados se esgotam em 
algum momento, sem indicar necessariamente uma única resposta correta para muitos casos nos 
quais a decisão judicial é, portanto, subdeterminada pelas normas vigentes” (FALCÃO, Joaquim; 
SCHUARTZ, Luís F.; ARGUELHES, Diego. Jurisdição, incerteza e Estado de Direito. Revista de 
Direito Administrativo – RDA, n. 243, set.-dez. 2006. p. 21). (grifos nossos)	
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pode esperar do funcionamento de um sistema jurídico moderno bem 

organizado – com leis bem redigidas e instituições capazes de aplicá-las – é 

que ele exclua como ilegais um conjunto de alternativas decisórias que seja 

suficiente para permitir o planejamento dos agentes públicos e privados. 

Qualquer ambição de certeza além desse ponto é invariavelmente ou 

ingênua ou ideológica.78 

 Por esta acepção, incertezas patológicas são aquelas puramente non-sense, 

que não deixariam de frustrar expectativas, de certa forma, previsíveis dentro da 

função jurisdicional, mas que iriam contra o que se espera do funcionamento de um 

sistema minimamente organizado. Os autores afirmam79 que este tipo de incerteza 

possui um caráter valorativo, por serem decisões judiciais de conteúdo imprevisível, 

em função de alguns determinantes como corrupção, proximidade pessoal ou 

motivações ideológicas80.  

A partir destas novas clarificações, os autores afirmam que o debate até o 

momento iniciado se pauta em fundamentos conceituais insuficientemente 

complexos para se tratar da relação previsibilidade e funcionamento da atividade 

jurisdicional. A grande contribuição dos autores foi trazer ao plano jurídico o conceito 

de incerteza jurisdicional, buscando chamar a atenção dos economistas e juristas 

que seguirão em futuras críticas de que o Judiciário não é nem pode ser um órgão 

estático; pelo contrário, uma margem de incerteza jurisdicional é aceita e bem vinda 

ao conteúdo das decisões, desde que se atenham ao limite do sistema jurídico. O 

que pode afetar os indivíduos quanto aos conteúdos das decisões judiciais é a 

incerteza patológica. Este tipo de incerteza, se constatado, pode servir para se 

caracterizar a existência de um viés por parte da instituição; caso contrário, nada se 

comprova. 

O texto sem dúvida contribui para se iniciar um capítulo em continuação à 

descoberta de Arida et al., sendo útil para transportar esta discussão ao debate 

jurídico, tendo como responsabilidade alertar futuros pesquisadores de que as 
																																																								
78 FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís F.; ARGUELHES, Diego. Jurisdição, incerteza e Estado de 
Direito. Revista de Direito Administrativo – RDA, n. 243, set.-dez. 2006. p. 25.	
 
79 FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís F.; ARGUELHES, Diego. Jurisdição, incerteza e Estado de 
Direito. Revista de Direito Administrativo – RDA, n. 243, set.-dez. 2006. p. 13.	
 
80 A título de exemplo específico da atividade de factoring, para um tipo de incerteza patológica, 
poderíamos citar decisões em que os magistrados não procedam com a devida fundamentação em 
virtude de uma das partes do recurso ser a empresa de factoring. Ou seja, nesse sentido, a incerteza 
patológica traduzir-se-ia em um viés anti factoring.  
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críticas deverão levar em consideração um conceito jurídico de incerteza 

jurisdicional dentro do que se entende por função jurisdicional, mas, ainda sem 

testar a hipótese da existência ou não de um viés anticredor. A contribuição é 

certamente relevante e instigou muitas pesquisas empíricas que surgiram 

posteriormente, como veremos no próximo item.  

Em argumento posterior, Joaquim Falcão, em conjunto com Marcelo Lennertz 

e Tânia Abrão Rangel81, volta a chamar a atenção dos estudos que apontam para a 

existência do viés anticredor. Para eles, existem críticas externas sobre a condução 

do Estado de Direito na América Latina, já que a pauta internacional de pesquisas e 

relatórios de instituições globais, como o próprio Banco Mundial, tinham como 

prioridade a imprevisibilidade dos juízes como uma das fontes principais da 

insegurança jurídica. Contudo, a prioridade dos autores é a de investigar a 

insegurança jurídica como fruto da ineficiência da administração e não como fruto da 

liberdade interpretativa do magistrado.  

Diferentemente das críticas feitas por Falcão em seu outro texto, neste artigo 

o foco é muito mais estrutural, querendo reverter a atenção para mudanças 

necessárias na estrutura do Judiciário, que se transformariam em um aumento da 

produtividade dos tribunais com impacto positivo no mercado de crédito. 

Junto com este argumento e servindo como finalização a esta parte 

conceitual, o texto de Felipe Monteiro de Salles82 apresenta como objetivo uma 

reinterpretação da hipótese da incerteza jurisdicional. Para tanto, utiliza-se da 

metodologia “GMM” – generalized method of moments – para testar esta hipótese, 

mostrando que quanto maior o enforcement contratual em determinado país, maior a 

eficiência do setor financeiro, impactando o equilíbrio das taxas de juros83. Em sua 

concepção, o subdesenvolvimento financeiro, fruto da má qualidade das instituições 

em determinado país, gera menor demanda por liquidez, reduzindo o preço por 

títulos públicos e levando a um aumento das taxas de juros no mercado interno.  
																																																								
81 FALCÃO, Joaquim; LENNERTZ, Marcelo; RANGEL, Tânia A. O controle da administração Judicial. 
Revista de Direito Administrativo – RDA, v. 250, p. 109-122, jan.-abr. 2009. 
 
82 SALLES, Felipe Monteiro. Liquidity, jurisdictional uncertainty and high interest rates in Brazil. 
Disponível em: <http://www.economia.puc-rio.br/pdf/seminario/2007/Paper%20Juros.pdf> Acesso em: 
22 ago. 2014. 
 
83 SALLES, Felipe Monteiro. Liquidity, jurisdictional uncertainty and high interest rates in Brazil. 
Disponível em: <http://www.economia.puc-rio.br/pdf/seminario/2007/Paper%20Juros.pdf> Acesso em 
22 ago. 2014. p. 3. 
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Em suma, todas as críticas conceituais apontam para a necessidade de 

novas formulações que testem a existência ou não do viés ou a sua reformulação 

para que não sirva como razão fundamental à manutenção das taxas de juros. Em 

destaque, situamos o argumento de Falcão et al. como fundamental às pesquisas 

empíricas que seguirão no próximo item, já que a tradução do conceito econômico 

de incerteza jurisdicional para o mundo jurídico permite que os testes com decisões 

judiciais sejam mais focados, ou seja, entende-se que existem incertezas próprias 

de um sistema jurídico que podem aparecer no argumento dos juízes. Com isto 

posto, partimos para os textos específicos que tratam de pesquisas empíricas.  

 

2.3.2 Críticas empíricas 

 Uma vez que os critérios substantivos de qualidade comecem a ser postos 

em xeque pela doutrina, latentes e cada vez mais necessárias são as críticas que 

escolhem a jurisprudência como o seu objeto a fim de se constatar a existência de 

um viés anticredor.  

 Em meio a este cenário, pioneira é a pesquisa de Brisa Lopez de Mello 

Ferrão e Ivan César Ribeiro84, publicada em 2006, ano seguinte ao artigo de Arida et 

al., ao diferenciar-se de estudos anteriores por realizar um teste empírico não 

amparado em pesquisas de opinião e de atitude assim como as pesquisas utilizadas 

por Armando Castelar Pinheiro, Célia Cabral e Arida et al., mas, sim, por meio do 

estudo de decisões judiciais em diversas áreas. Para tanto, os autores analisaram 

181 decisões escolhidas entre 1.019 acórdãos dos anos de 2004 e 2005. A escolha 

das decisões foi delimitada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, do antigo Primeiro 

Tribunal de Alçada de São Paulo, do antigo Segundo Tribunal de Alçada de São 

Paulo e do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Conforme destacam os 

autores, em cada ocorrência foi determinado se houve a manutenção das cláusulas 

contratuais ou se o contrato foi afastado85.  

																																																								
84  FERRÃO, Brisa; RIBEIRO, I. C. Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley 
Program in Law & Economics – Latin American and Caribbean Law and Economics Association 
(ALACDE) Annual Papers, Paper 26, 2006. 
 
85 FERRÃO, Brisa; RIBEIRO, I. C. Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley 
Program in Law & Economics – Latin American and Caribbean Law and Economics Association 
(ALACDE) Annual Papers, Paper 26, 2006. p. 4 
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 Para testar a hipótese, os autores criaram um modelo de regressão 

econômico baseado em modelo específico, sendo este o modelo de probabilidade 

probit, com índices que eram constituídos de normas cogentes, variáveis dummy 

para identificar a existência de defesa à parte mais fraca ou não e a existência de 

parte hipossuficiente ou interesse público. Nestes moldes, os resultados indicaram 

que o juiz afasta o contrato por descumprimento da lei e que a chance de as partes 

descumprirem a lei é maior quando o direito disciplina mais rigorosamente a 

liberdade de contratar das partes, impondo muitas vezes restrições a determinados 

arranjos contratuais. No sentido do argumento de Falcão et al., não existiria um 

favorecimento voluntário à parte em desvantagem na relação, o que se poderia 

caracterizar como a incerteza patológica, ou seja, o juiz não vai além da própria 

moldura estabelecida pela lei, e se outro resultado é atingido, isto decorreria da 

frustração de expectativas normais e cogentes a que indivíduos estão sujeitos dentro 

da função jurisdicional, acrescentando o seguinte:  

Constata-se de forma significante que uma parte mais forte que tenha uma 

cláusula contratual a seu favor tem 45% a mais de chance de ver o 

contrato mantido, se comparado a uma parte mais fraca que também tenha 

uma cláusula contratual a seu favor.86 (grifos nossos) 

 Considerando o trecho acima transcrito e as conclusões do trabalho como um 

todo, entendemos que a pesquisa de Mello e Ribeiro possui certas deficiências 

metodológicas em função da (i) não disponibilização das cláusulas contratuais 

analisadas nem de sua classificação, e (ii) da concepção de classificar uma cláusula 

isoladamente como favorável a uma das partes.  

Independentemente destas observações, a conclusão da pesquisa vai de 

encontro ao que defende Arida et al., afinal, a parte mais forte tende a ser mais 

favorecida. Este esforço é uma primeira tentativa empírica de se desconstruir uma 

imagem que já não era por total verdadeira nas pesquisas conduzidas pelo IDESP, 

como tentamos constatar anteriormente. Em termos numéricos e até mesmo 

percentuais, quando a pergunta da valorização da justiça social era segmentada por 

área do direito aos magistrados, havia um reconhecimento de que a utilização de 

argumentos politizados não era frequente para a área comercial e de crédito, 
																																																								
86 FERRÃO, Brisa; RIBEIRO, I. C. Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley 
Program in Law & Economics – Latin American and Caribbean Law and Economics Association 
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apresentando números significativos para as demais áreas do direito, como 

ambiental e trabalhista. 

 A construção de um modelo que teste índices a fim de se identificar a 

existência de um viés anticredor, mesmo apresentando falhas metodológicas, serviu 

para instigar futuras pesquisas empíricas. Mas há que se ponderar que seus 

resultados se aplicam apenas ao contexto paulista e por meio da escolha de certas 

decisões não segmentadas. 

Também dando seguimento nesta linha crítica argumentativa, Ivan César 

Ribeiro publica um texto que se utiliza mais uma vez da hipótese de Arida et al. para 

apresentar uma crítica mais ampla ao Judiciário. Em Robin Hood versus King John: 

como os juízes locais decidem casos no Brasil? 87 , avança na ligação entre a 

necessidade de um Judiciário imparcial e eficiente para a redução da desigualdade. 

 Inserido nas discussões da reforma do Judiciário, o texto não deixa de servir 

como uma resposta empírica para testar tanto a hipótese de Arida et al., como 

também de outros autores 88 . A primeira passagem do texto remete ao 

institucionalismo, afinal, o Judiciário, por ser uma instituição, assume papel central 

na proteção dos contratos e de direitos de propriedade, reduzindo as incertezas e os 

custos de transação. No entanto, com o intuito de avançar na relação de 

imparcialidade, eficiência e desigualdade, o autor coloca em teste duas hipóteses 

opostas.  

A primeira é a hipótese da incerteza jurisdicional como formulada por Arida et 

al., sugerindo a posição dos juízes a favor da parte mais fraca como forma de se 

fazer justiça social e redistribuição de renda em favor dos mais pobres, fazendo 

referência ao personagem da literatura inglesa Robin Hood, e a segunda hipótese 

sugerindo que a operação das instituições legais, políticas e regulatórias é 

subvertida pelos ricos e politicamente influentes em seu próprio benefício, fazendo 

uma analogia à forma de redistribuição de outro personagem da história inglesa – o 

King John. 

																																																								
87 FERRÃO, Brisa; RIBEIRO, I. C. Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley 
Program in Law & Economics – Latin American and Caribbean Law and Economics Association 
(ALACDE) Annual Papers, Paper 26, 2006.  
 
88 O autor faz referência expressa ao argumento desenvolvido por Edward Glaeser, José Scheinkman 
e Andrei Shleifer em The injustice of inequality (2003), p. 199-222.  
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 Conforme enfatizado, por ser a preocupação do autor mais focada na reforma 

do papel do Judiciário, este irá contestar a hipótese do viés anticredor como meio 

para se chegar a conclusões de cunho social. Esta observação é importante para se 

entender como elaborou e escolheu as decisões para realizar o seu teste. O que lhe 

chamou especial atenção para estruturar a escolha de suas decisões foram duas 

decisões judiciais publicadas pelo Diário de Justiça do Estado do Maranhão sobre a 

discussão de contratos milionários de compra e venda de matéria-prima por 

empresas de grande porte. Desta forma, para separar a hipótese de que o juiz é 

neutro, o autor selecionou casos em que o poder local está em litígio contra (a) um 

cidadão local sem poder político ou econômico, podendo ser uma pessoa física ou 

uma pequena empresa, (b) uma empresa nacional listada entre os 300 maiores 

grupos econômicos publicado no Balanço Anual da Gazeta Mercantil, ou ainda (c) 

uma grande multinacional89.  

A partir desta pré-seleção, o autor analisou 86 decisões judiciais em 16 

estados brasileiros, constatando três conclusões principais: (i) os juízes favorecem a 

parte mais poderosa, “uma parte com poder econômico ou político tem entre 34% e 

41% mais chances de que um contrato que lhe é favorável seja mantido do que uma 

parte sem poder90”; (ii) existe uma subversão paroquial da justiça, ou seja, a parte 

com poder local tem 38% mais chances de que uma cláusula contratual que lhe seja 

favorável seja mantida e entre 26% e 38% mais chances de ser favorecida pela 

justiça do que uma grande empresa nacional ou multinacional; e (iii) a desigualdade 

social é um fator a ser considerado pelo Judiciário: Estados brasileiros que 

apresentam maiores índices de desigualdade social apresentam maior probabilidade 

em não manter uma cláusula contratual.  

 Mesmo que o texto apresente um propósito específico, serve para 

demonstrar, mais uma vez, que, ao ser testado empiricamente, o viés anticredor não 

se confirma; pelo contrário, as chances maiores são da parte mais forte. Além disto, 

as conclusões de Arida et al. baseiam-se em pesquisas elaboradas por cientistas 

																																																								
89 FERRÃO, Brisa; RIBEIRO, I. C. Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley 
Program in Law & Economics – Latin American and Caribbean Law and Economics Association 
(ALACDE) Annual Papers, Paper 26, 2006. p. 15-16. 
 
90 FERRÃO, Brisa; RIBEIRO, I. C. Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley 
Program in Law & Economics – Latin American and Caribbean Law and Economics Association 
(ALACDE) Annual Papers, Paper 26, 2006. p. 2. 
 



	 57

políticos e o foco das perguntas é uma hipótese por si só, ou seja, o que os juízes 

fariam e não o que efetivamente fazem. Na visão de Ivan Ribeiro, “essas conclusões 

fundadas em pesquisas de opinião, entretanto, devem ser relativizadas”91. Segundo 

o autor, a maior falha da hipótese da incerteza jurisdicional é a falta de uma 

explicação quanto aos incentivos para que o juiz decida um caso de forma contrária 

à lei para favorecer os mais pobres e, mais, se efetivamente o faz. 

 Dando continuidade a este tipo de crítica, os resultados de Luciana Yeung e 

Paulo Furquim de Azevedo92 também propõem um teste empírico da hipótese da 

existência do pró-devedor nas cortes brasileiras, utilizando-se de metodologia 

distinta da pesquisa conduzida por Mello e Ribeiro. No entanto, pode-se afirmar que 

o seu trabalho é mais amplo ao analisar uma base de dados contendo 1.687 

decisões do Superior Tribunal de Justiça, restringindo-se a Recursos Especiais 

julgados entre 1988 e 2008 (a escolha da data foi proposital, a começar do ano em 

que a nova constituição federal foi promulgada e deixando uma folga temporal para 

que as normas dela oriundas se consolidassem) referentes a dívidas privadas e não 

apenas decisões de um único Estado. Interessante é a observação dos autores 

sobre a literatura até então construída:  

Vários trabalhos repercutiram ABL (2005), alguns a favor, e outros contra a 

existência do viés judicial e dos impactos econômicos previstos por aqueles 

autores. Entretanto, de forma surpreendente, quase nenhum trabalho desta 

literatura – nem mesmo os autores originais – incluiu análises de decisões 

efetivamente feitas por magistrados nos tribunais. Nenhum trabalho 

apresentou como base de dados processos efetivamente julgados nos 

tribunais ou analisou as decisões feitas pelos juízes, de forma 

monocrática (individual), ou em colegiados. 

O objetivo deste trabalho é, então, testar de forma empírica a tese de que 

os magistrados brasileiros tendem a favorecer, através de suas decisões 

																																																								
91  FERRÃO, Brisa; RIBEIRO, I. C. Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley 
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judiciais, os devedores e as partes mais fracas (hipossuficientes) de 

relações comerciais e/ou contratuais.93  

Os autores testaram três hipóteses, quais sejam: (i) os magistrados 

brasileiros favorecem mais o devedor, (ii) os magistrados brasileiros favorecem mais 

o hipossuficiente (a parte mais fraca da relação contratual) e (iii) Ministros do STJ 

nomeados por governos cujas bases políticas possuem viés distributivistas, como as 

do governo Lula, tendem a favorecer mais os devedores e os hipossuficientes. E, 

por meio de um modelo de variáveis dependentes qualitativas (classificado como 

“logit”), concluem que, da amostra de decisões analisadas, que tentou cobrir o 

universo dos Recursos Especiais para o período selecionado, 44,2% das decisões 

foram favoráveis ao devedor e 53,6% favoráveis ao credor, não se constatando a 

existência de um viés forte para nenhuma das partes. Pelo contrário, 39,1% das 

decisões foram favoráveis à parte hipossuficiente e 47,7% favoreceram a parte mais 

forte da relação94. Ao que tudo indica, por meio dos resultados das pesquisas 

citadas, o argumento da incerteza jurisdicional decorrente de um viés anticredor não 

se sustentaria. 

Neste contexto, como pesquisas também pioneiras temos o caso da “soja 

verde”95 e o caso do “leve um e pague dois”96 , que se foca nos contratos de 

arrendamento mercantil (leasing) indexados ao dólar, com a preocupação em atribuir 

um enfoque segmentado específico para um determinado tipo de relação comercial.  

Contudo, duas observações merecem ser pontuadas para estes trabalhos: (i) 

as pesquisas não afirmam que a sua hipótese é a de testar a existência ou não do 
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viés anticredor; pelo contrário, partem de uma análise do resultado que as decisões 

judiciais tiveram no cenário econômico para, então, tentar constatar em que medida 

o posicionamento do Judiciário afetou a ação dos agentes econômicos a posteriori, e 

(ii) a seleção do objeto, seja os contratos de soja verde ou os contratos de 

arrendamento mercantil, ocorre em virtude de alguma mudança significativa no 

cenário econômico que afetou estes contratos de forma específica, como a 

desvalorização do câmbio e a variação do preço da soja. 

Christiane Rezende e Decio Zylbersztajan estão olhando para uma ligação 

diferente daquela apresentada por Arida et al. Sua intenção é analisar o 

comportamento dos agentes econômicos a partir dos casos julgados. No caso, 

estudam o descumprimento dos contratos de soja verde. Os produtores de soja 

verde celebravam contratos de venda da produção com grandes empresas 

nacionais e multinacionais. Basicamente, os produtores buscavam crédito para se 

financiar, e os compradores, a garantia de que o preço de venda se mantivesse no 

momento da compra. Neste caso, dois elementos balizam o contrato: (i) 

risco/comprador ou (ii) crédito/produtor.  

Ocorre que, entre os anos de 2002 a 2004, o preço da soja verde no mercado 

spot bateu picos recordes, o que serviu de incentivo econômico ao não cumprimento 

dos contratos por parte dos produtores. Afinal, era muito mais lucrativo para este 

descumprimento contratual e vender seu produto por um preço bem acima do 

anteriormente acordado. Com isso, o resultado que se percebeu no mercado foi a 

redução no número de contratos celebrados, novas exigências de garantias para o 

cumprimento do contrato e um processo de seleção de produtores mais severo por 

parte dos compradores. Os autores olham como uma situação impacta o 

comportamento de agentes de mercado, utilizando-se da análise do ambiente 

institucional como um referencial teórico, na medida em que instituições podem ser 

ineficientes, trazendo implicações negativas aos agentes de mercado.  

A fim de olhar para esta relação, os autores conduziram a pesquisa em duas 

fases distintas: a primeira consistia em entrevistas qualitativas realizadas com 

produtores, empresários, advogados e representantes de entidades de classe, e a 

segunda, na avaliação de 161 decisões do Tribunal de Justiça de Goiás, por ser o 

único tribunal que apresentou número de casos para a análise estatística e também 

por ser o estado onde a maioria dos produtores estão instalados. As entrevistas 
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foram capazes de responder às principais indagações dos autores e de mostrar que 

o contrato de compra e venda antecipada de soja provou-se incapaz de atuar como 

mecanismo eficiente para enfrentar grandes oscilações de preço. Contudo, 

interessante é a conclusão dos autores para o resultado da análise das decisões 

judiciais. Vejamos:  

Não está claro se existe causalidade entre a insegurança jurídica devido às 

diferentes decisões dos tribunais (...).  

O estudo revela que existe divergência sobre o entendimento do conflito 

entre primeira e segunda instâncias e entre as Câmaras Cíveis do Tribunal 

de Justiça. Os dados explicam o problema da imprevisibilidade do judiciário 

brasileiro, que causa um dilema para as organizações.97  

 As decisões não conseguiram servir como parâmetro para traçar um 

posicionamento do Judiciário, impactando a forma como os agentes econômicos 

privados envolvidos na relação comercial negociam. Os produtores que cumpriram 

de forma correta e justa com os contratos sofreram punição pela falta de 

previsibilidade da função jurisdicional. Novamente, como se atentou, o caso pode 

ser inserido como um exemplo de pesquisa empírica utilizando-se de decisões e 

entrevistas para se testar o comportamento do mercado em decorrência da postura 

do Judiciário. Para tanto, seu embasamento pauta-se por conceitos também 

explorados neste trabalho, mas sem contestar diretamente o viés anticredor.  

 Por fim, o caso do “leve um pague dois”, similar ao retrato do estudo dos 

contratos de soja verde, tem por objetivo entender o posicionamento do Judiciário 

com relação aos contratos de arrendamento mercantil indexados ao dólar quando da 

desvalorização do real frente a esta moeda em 1999. A principal característica 

destes contratos era a adoção da correção das parcelas pelo dólar e, quando houve 

a desvalorização expressiva da moeda, os consumidores tiveram as suas parcelas 

reajustadas em até 100%. Em meio a este cenário, a reação dos consumidores foi a 

de pleitear mediante as empresas arrendadoras a revisão de seus contratos a fim de 
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manter um padrão que era inicialmente esperado, sem as variações extremas 

decorrentes da desvalorização.  

 Conforme relatam os autores, no grupo majoritário de instituições que se 

abriram para renegociar os contratos, as posturas não foram unívocas nem em 

relação ao comportamento de todas as instituições, nem em relação às diferentes 

táticas que adotaram, gerando interpretações diversas pelos consumidores, juízes e 

representantes de instituições arrendantes. Afinal, não se sabe qual a real intenção 

por parte das instituições em renegociar os contratos. Por estas razões, três 

cenários eram possíveis ao se considerar as demandas que chegariam ao 

Judiciário, como explicam os autores: 

I – Entendimento, pelo magistrado, de que o arrendatário aceitara a 

cláusula de variação cambial e, dessa forma, arcara com os riscos do 

negócio, nada sendo possível alegar em seu favor. 

(...) 

II – Estabelecimento, pelo representante do Poder Judiciário, de 

que o risco do negócio era exclusivamente da empresa de arrendamento 

mercantil, de tal sorte que esta deveria arcar sozinha com os prejuízos 

advindos da alta da moeda norte-americana. 

(...) 

III – Por fim, o terceiro entendimento era o de que nenhuma das 

decisões anteriormente apontadas seria adequada. O correto era dividir os 

ônus da desvalorização cambial, metade a metade, entre arrendante e 

arrendatário.”98 

 O terceiro entendimento, como acima exposto, foi a orientação adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça – STJ. Porém os autores estavam interessados em 

analisar a uniformização deste entendimento, tomando como base 481 decisões do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP – e 1.224 decisões do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul – TJRS. Os resultados dos autores apontam para 

um total desprezo do entendimento adotado pelo STJ, resolvendo os TJSP e TJRS 

de maneira quase unânime afastar a permanência do dólar para o restante das 
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parcelas remanescentes, sendo favorável à revisão contratual. Assim, é possível 

constatar que para esta relação contratual em específico existe uma tendência dos 

magistrados em tentar proteger o devedor por um fato que foge às circunstâncias 

normais, um desajuste no cenário econômico que gerou fortes impactos para os 

consumidores. Esta postura também é resultado de uma peculiaridade do caso, visto 

serem aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser classificada 

como relação de consumo.  

Seria possível afirmar que os resultados poderiam ser traduzidos como na 

constatação de um viés anticredor ou, entendendo o contexto do caso e a análise 

judicial delimitada apenas para estes casos decorrentes da desvalorização 

inesperada da moeda, afirmar que, na verdade, não existiria um viés anticredor, 

mas, sim, a frustração por parte das instituições de expectativas naturais do sistema 

jurídico?  

No nosso entendimento, o levantamento judicial comprova que os juízes não 

foram a favor do inadimplemento contratual, mas, sim, da utilização de outro padrão 

para se corrigir as parcelas, por circunstâncias que não decorreriam de uma atitude 

própria das partes, diferente do caso do descumprimento contratual nos contratos de 

soja verde. No caso da soja verde, a valorização do preço do produto é 

extremamente vantajosa aos produtores e muito onerosa aos compradores, porém 

os produtores poderiam manter os padrões contratados, tendo uma vantagem menor 

e poupando a outra parte da perda. Diferente é a situação dos contratos de 

arrendamento mercantil que, em virtude de uma circunstância externa, outra 

alternativa não lhe restaria a não ser adimplir o contrato ou perder o bem.  

Deste modo, entendemos que mapeamos a principal literatura existente que 

visa a endereçar uma resposta empírica ao argumento de Arida et al., obtendo 

resultados interessantes e que não confirmam, até o momento, a existência de um 

viés anticredor por parte das decisões proferidas pelo Judiciário.  

2.4 Onde se insere a pesquisa? 

 No início deste capítulo, chamamos a atenção para a dupla contribuição da 

pesquisa, tanto para um debate internacional sobre o grau de enforcement dos 

contratos quanto para o seu desenvolvimento na literatura brasileira. Por esta razão, 

após a introdução dos principais conceitos que norteiam a literatura estrangeira, 
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optamos por conferir especial atenção ao texto publicado por Arida et al., cujo 

resultado foi latente na literatura jurídica e econômica do país. A partir desta 

escolha, entendemos que a forma mais didática de se apresentar e situar os 

conceitos teóricos que permitem o florescimento das constatações de Arida et al., 

como também que permeiam as suas críticas, foi através da divisão de dois blocos: 

o período anterior ao argumento postulado por Arida et al. e o período posterior ao 

seu texto. 

 Por meio desta divisão, buscamos demonstrar que a pesquisa se encaixa 

como um estudo específico focado em discutir questões gerais presentes na 

literatura internacional sobre a importância da exigibilidade das decisões judiciais, 

contribuindo com resultados relevantes para este debate, principalmente em países 

em desenvolvimento. E, também, restou comprovado que a maioria das críticas a 

Arida et al., mesmo que empíricas, testam a hipótese da existência de um viés 

anticredor apenas sob a forma quantitativa, sem considerar o aspecto substancial 

qualitativo por detrás das decisões judiciais proferidas. Além disso, as pesquisas 

empíricas que confrontam especificamente a existência do viés anticredor não 

apresentam delimitação para determinado segmento ou atividade, apenas pautando-

se em uma delimitação geográfica em determinado Estado ou partes envolvidas nos 

casos.  

Nesse sentido, vale ressaltar que os casos do contrato de soja verde e dos 

contratos de arrendamento mercantil atrelados ao dólar não foram elaborados com o 

intuito de se testar hipótese específica de um viés; pelo contrário, seus resultados 

parecem indicar que, para determinados segmentos, existe a possibilidade de 

constatação de uma postura pró-devedor por parte do Judiciário. No entanto, 

nenhuma pesquisa empírica foi realizada neste sentido tentando isolar um segmento 

em específico, daí o diferencial da presente pesquisa. 

 Além do mais, como se passará a discutir no próximo capítulo, a escolha da 

atividade de factoring para se averiguar o grau de enforcement das decisões 

judiciais proferidas pelos tribunais selecionados a fim de se confirmar ou não a 

existência de um viés anticredor decorre de sua essência e peculiar 

desenvolvimento no cenário do mercado de crédito brasileiro. 
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Capítulo 3  

 

O factoring no Brasil 

 

Como pontuamos anteriormente, o propósito da pesquisa foi o de escolher 

um determinado segmento para se avaliar o grau de enforcement contratual a partir 

de decisões judiciais proferidas, visto que os estudos empíricos quantitativos 

existentes, além de não se aterem na argumentação própria dos magistrados, não 

realizam divisão focada em apenas uma atividade99. A escolha da indústria do 

factoring justifica-se por três elementos distintos: (i) seu desenvolvimento peculiar no 

contexto brasileiro, (ii) o debate ainda latente sobre seu conceito e classificação no 

país, e (iii) sua forte presença econômica no mercado de crédito de curto prazo.  

A simples indagação “O que é factoring?”, seja direcionada aos juristas, 

economistas ou profissionais diversos, poderia gerar respostas distintas, tais como: 

agiotagem disfarçada, fomento mercantil de modalidade convencional, cessão de 

crédito, desconto bancário, desconto de recebíveis, adiantamento sem garantia, 

gestão de faturamento, fôlego de capital de giro, entre outros.  

Seja qual for a resposta, outro ponto ainda há de ser examinado: durante um 

período de mais de quatro décadas, a atividade do factoring desenvolveu-se sem a 

criação de arcabouço jurídico específico, construindo-se e moldando-se pela atitude 

de agentes privados100, entidades fiscalizadoras101 e por respostas do Judiciário, a 

partir de demandas instaladas. Entretanto, mesmo assim, não é possível negar que 

o segmento, de fato, pode ser caracterizado como o grande financiador da atividade 

																																																								
99  Conforme mencionado no “Capítulo II”, a pesquisa de Mello e Ribeiro apresenta falhas 
metodológicas, como a falta de demonstração das cláusulas utilizadas como parâmetros para 
pesquisa e a justificativa da razão de serem ou não pró ou antidevedor. Já a pesquisa de Yeung e 
Furquim apenas foca-se em resultados quantitativos gerais, sem se ater ao mérito das decisões 
proferidas em cada demanda. 
   
100 No caso, podem-se citar algumas associações privadas como a ANFAC – Associação Comercial 
do Fomento Comercial, a ABFAC – Associação Brasileira de Factoring e o SINDIFAC – Sindicato das 
Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo.  
 
101 Aqui, fazemos referência à Receita Federal, ao Banco Central e ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF, órgãos cujas normativas incorporaram definição e diretivas à 
atividade do factoring. 
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de pequenos e médios empresários 102 , que não têm acesso a empréstimos 

bancários com taxas atrativas, muito menos sem a mobilização de garantias reais.   

Estas características tornam a indústria do factoring um campo fértil para se 

testar a hipótese sobre a exigibilidade dos contratos desta atividade em juízo. Em 

outras palavras, os elementos que constituem o cenário econômico, jurídico e até 

mesmo social103 em que se insere o factoring, a priori, tenderiam a gerar influência 

considerável nos magistrados no momento de proferir as suas decisões. Nesse 

sentido, interessante é a colocação de Antonio Carlos Donini ao enfatizar o estigma 

próprio da atividade que, em conjunto com os demais fatores, poderia “suscitar” ou 

reforçar o viés pró-devedor ou anticredor pela literatura. “No Brasil, o surgimento do 

factoring, naturalmente, confundia-se com agiotagem, pois não se tinha 

conhecimento e enquadramento adequado dessas atividades.”104 

Ao optarmos por apresentar as características próprias da atividade que a 

tornam um campo atraente para ser investigado, entendemos que três são os 

principais pontos para se chamar a atenção neste momento, sendo estes: (i) o perfil 

jurídico da atividade no decorrer da história do país, (ii) a apresentação do conceito 

existente na legislação e na doutrina sobre factoring e contrato de factoring e (iii) sua 

importância econômica. 

																																																								
102 	Vale tecer alguns comentários referentes ao foco nos pequenos e médios empresários. Na 
verdade, a constatação principal é a de que o fomento volta-se mais às empresas deste porte, já que 
grandes empresas, pela própria estrutura, tendem a captar recursos mais facilmente, até mesmo 
utilizando-se do mercado de capitais e contando com financiamento estatal direto via BNDES. Além 
disso, segundo observação de Fábio Konder Comparato (1972, p. 61.), independentemente do 
tamanho da empresa, podem existir segmentos aos quais seja aconselhável a faturização, como 
empresas cuja situação financeira é gravada pelo elevado montante de créditos não mobilizáveis 
junto ao sistema bancário, empresas de constituição recente, entre outras. Por outro lado, pela 
própria atividade desempenhada, pode haver interesse do Estado em financiar a empresa, mesmo de 
pequeno porte. Um exemplo interessante é o ramo têxtil, no qual, atualmente, mesmo grandes 
empresas não conseguem aprovar projeto para concessão de financiamento pelo BNDES por ser um 
setor já altamente saturado e com pequena margem de lucro unitário em virtude de concorrência 
acirrada com produtos importados, principalmente da China e do Paquistão. Além disso, conforme 
estudo publicado pelo Banco Mundial, Access to financial services in Brazil (Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/EXTINCLUSIVEFINSYS/Resources/AccesstoFinancialServicesBr
azil.pdf> Acesso em: 22 ago. 2012), não existem controvérsias de que as factorings foram e 
continuam sendo grandes financiadoras dos pequenos e médios empresários.  
 
103  Nesse sentido, interessante pontuar a passagem de Luiz Lemos Leite: “A sucessão de 
interpretações errôneas sugeridas em consequência da circular nº 703 generalizou, no Brasil, o 
equívoco de que o factoring é uma espécie de desconto de duplicatas ou compra de faturamento, 
conotando a ideia de uma atividade clandestina, marginal ou proibida, o que é inadmissível, com 
a agravante de que só poderia operar sem direito de regresso” (grifos nossos) (LEMOS LEITE, Luiz. 
Factoring no Brasil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 12). 
 
104 DONINI, Antonio Carlos. Manual do factoring. São Paulo: Klarear, 2004. p.4 
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3.1 A trajetória jurídica do factoring no Brasil 

A partir dos anos 1960, dada a nítida opção do Estado em focar seus 

esforços para a construção da cultura das grandes empresas, os pequenos e 

médios empreendedores encontravam-se desamparados frente ao financiamento 

público. No momento em que o Estado optou por estabelecer um desenho e um 

planejamento jurídico formal para estipular as regras do jogo econômico105, cujo 

investimento maciço já se iniciara na Era Vargas e, posteriormente, na 

implementação do Plano de Metas pelo Governo do Presidente Juscelino Kubitschek 

e pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento, as grandes empresas foram as 

beneficiadas. Nesta seleção natural, aos poucos, tomou espaço a prática do 

factoring que, nas palavras de Fábio Konder Comparato106, consistia na venda do 

faturamento da empresa por meio do repasse da globalidade de seus recebíveis, 

impossibilitando o descarte, por parte da empresa de factoring, dos títulos que 

apresentassem maiores riscos, já que tenderia apenas a selecionar os bons 

créditos. 

Na verdade, era um meio mais rápido de se obter crédito, sem a necessidade 

de atravessar o processo burocrático formal das instituições financeiras, como a 

exigência de garantias, equiparando-se às operações de desconto bancário107.  

Quanto ao financiamento, enfim, a operação de faturização também 

pode oferecer algo que as instituições financeiras convencionais não 

oferecem. É que o financiamento convencional é concedido em função do 

financiado, dos seus recursos patrimoniais, do seu índice de liquidez. Em 

																																																								
105 SCHAPIRO, Mario Gomes. Estado, direito e economia no contexto desenvolvimentista: breves 
considerações sobre três experiências – governo Vargas, Plano de Metas e II PND. In: SANTI, Eurico 
Marcos Diniz de. (Org.). Curso de Direito Tributário e Finanças Públicas: do fato à norma, da 
realidade ao conceito jurídico. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 281. 
 
106 COMPARATO, Fábio Konder. Factoring. Revista de Direito Mercantil, n. 6, p. 60, 1972.  
 
107 No momento, vale apenas pontuar a característica principal da operação de desconto bancário 
que se diferencia da operação de factoring, visto que no item “3.2” deste capítulo daremos maior 
atenção a esta diferenciação. Orlando Gomes (2001. p. 331-332) explica que o contrato de desconto 
bancário é a via pela qual o banco, deduzindo antecipadamente os juros e despesas da operação, 
empresta à outra parte a quantia correspondente do crédito desta, para com terceiro, crédito este 
ainda não exigível. Desta forma, o banco, além de ter os direitos de cessionário, também pode exigir 
do devedor a soma equivalente do débito no caso do não pagamento, ocorrendo a cessão pro 
solvendo e não pro soluto. Deste modo, a garantia da operação de desconto é intrínseca ao próprio 
contrato, por ser o desconto contrato unilateral, obrigando o cliente a restituir ao banco o crédito que 
lhe antecipou com base em crédito ainda não vencido. Na operação de factoring, a cessão é pro 
soluto, já que o faturizador cobra as taxas e demais tarifas em função do risco que assume pela 
operação sem considerar o fato de não ser classificado como instituição financeira.  
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consequência, as pequenas e médias empresas, muito embora 

apresentem boa capacidade de expansão, dispõem de um 

financiamento forçosamente limitado às suas próprias funções.108  

 

 A primeira aparição do termo “factoring” no Brasil ocorre em 1968, por 

ocasião de uma inspeção realizada pelo Banco Central em um determinado banco 

de investimentos em São Paulo109.  Deste modo, a atividade desenvolveu-se sem 

qualquer atenção ou previsão jurídica típica até o ano de 1982 com a publicação da 

Circular Bacen nº 703/82, restringindo a operação de factoring somente às 

instituições financeiras, que se viram obrigadas a seguir as orientações da Lei nº 

4.595/1964, dependendo de prévia autorização do Banco Central do Brasil para seu 

regular funcionamento.  

Ora, mesmo a atividade não sendo definida e regulada legalmente, competia 

ao órgão fiscalizador do sistema bancário controlar a prática do factoring por 

empresas privadas utilizando-se de capital privado, sem captação de poupança 

popular. Mas, já que se enquadravam como instituições bancárias, também 

acabavam por se envolver nestas atividades. Segundo Arnaldo Rizzardo110:  

(...) num dado período da prática do factoring, vingava o tratamento de 

instituição financeira, com algumas atividades semelhantes às dos bancos. 

Com isso, não raramente, as empresas que atuavam no setor, 

especialmente a partir da década de 1980, dirigiam suas atividades em 

vários ramos, como no financiamento puro de bens móveis e na concessão 

de empréstimos pessoais. 

Em meio a esta incerteza jurídica e considerando a operação realizada por 

factorings, qual seja, a cessão de crédito sem garantia subsidiária do cliente, o 

Banco Central, extrapolando suas competências111, defendeu a tese de que este tipo 

																																																								
108 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 62. (grifos nossos) 
 
109 LEMOS LEITE, Luiz. Factoring no Brasil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 10. 
 
110 RIZZARDO, Arnaldo. Factoring. 2. ed. RT. São Paulo: 2000. p. 28. 
 
111 “O contingenciamento, todavia, teve vida fugaz, esvaiu-se pelo desinteresse do próprio Governo 
em levá-lo adiante e a regulamentação prevista na Circular nº 703 não veio, em decorrência das 
várias e sucessivas alterações havidas na Diretoria do Banco Central entre 1982 e 1989. O longo 
tempo decorrido e a falta de manifestação oficial sobre a matéria ensejaram a proliferação de 
incorretos conceitos sofre o factoring, transformando-o em tremendo engano no Brasil” (LEMOS 
LEITE, Luiz. Factoring no Brasil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 12). 
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de operação apresenta características e particularidades daquelas privativas de 

instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Por esta razão, até que a 

matéria fosse regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, as pessoas físicas 

ou jurídicas não autorizadas que realizarem tais operações continuariam passíveis, 

na forma prevista no § 7º do art. 44 da Lei nº 4.595, de 31.12.64, das penas de multa 

pecuniária e detenção.  

Frente a esta limitação, o período entre o ano de 1982, quando da edição da 

Circular do Banco Central, e o ano de 1988, quando da edição da Circular 1.359 do 

Banco Central, contribuiu para que uma vasta doutrina começasse a criticar ou 

corroborar a postura do Banco Central, tentando entender e situar a atividade do 

factoring no contexto brasileiro112.  

Diante desta situação, o extinto Tribunal Federal de Recursos foi provocado 

ao julgar as apelações113 nos Mandados de Segurança nº 99964-RS114 e nº 100284-

RS115, e não reconheceu o Banco Central como autoridade para intervir nas funções 

de registro comercial, reguladas pela Lei nº 4.726/65, função exclusiva das Juntas 

Comerciais de cada estado da Federação. Assim, ainda entendeu que, enquanto 

não regulada por lei específica, a constituição ou arquivamento de sociedade de 

factoring, não estaria sujeita, a priori, a qualquer tipo de restrição por parte das 

autoridades administrativas. Deste modo, o Banco Central, como órgão fiscal 

executor das medidas emanadas de governo, não mais poderia obstar a constituição 

de empresas cuja atividade desempenhada fosse a de factoring.  

																																																								
112 Críticas podem ser extraídas dos seguintes artigos: HAGSTROM, Carlos Alberto de São Tiago. O 
factoring no Brasil. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, v. 48, p. 39-47, out.-dez. 1982; 
COELHO, Wilson do Egito. O factoring e a legislação bancária brasileira. Revista de Direito 
Mercantil, São Paulo, v. 54, p. 73-82, abr.-jun. 1984; MARINO NETO, José Ernesto. Factoring. 
Alternativas face às modificações financeiras introduzidas pelos Decs – leis 2.283/86 e 2.284/86. 
Revista de Direito Mercantil, São Paulo, v. 66, p. 66-67, abr.-jun. 1987; COELHO, Tulio Freitas do 
Egito. O factoring e a Lei 4.595/64. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, v. 67, p. 109-114, jul.-
set. 1987; CARMO, Eduardo de Souza. Endosso sem garantia e factoring. Revista de Direito 
Mercantil, São Paulo, v. 71, p. 55-61. jul.-set. 1988; LOPES, Maria Elizabete Vilaça. O contrato de 
factoring e o sistema financeiro nacional. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, v. 74, p. 57-71, 
abr.-jun. 1989.  
 
113 FERREIRA, Marco Antônio Corrêa. Do endosso na duplicata no contrato de falências. 2006. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito Milton Campos – Nova Lima, MG. p. 29-32. 
 
114 DJU data 12.06.86 
 
115 DJU data 21.11.88 
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Em 1986, o Diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio, 

atendendo à solicitação encaminhada por Ofício por parte do Chefe do 

Departamento de Normas do Mercado de Capitais, edita nova Instrução Normativa, 

a de nº 16, cujo teor era o de dispensar a aprovação prévia do Banco Central para o 

arquivamento de atos constitutivos de empresas de faturização. Como explica Fran 

Martins116, a Instrução acata o teor da decisão do Tribunal Federal de Recursos, 

autorizando a constituição de empresas privadas de fomento mercantil, sem 

restrições quanto à natureza de sua atividade. Nestes moldes esclarece Rizzardo117: 

Por consequência, imperou-se a liberdade em se constituir empresas de 

factoring, incentivadas sobretudo pela facilidade na contratação, sem 

grandes exigências burocráticas e nenhuma garantia, como exigido 

para a constituição de sociedades de empresas que atuam no mercado 

financeiro. Desapareceram os óbices à constituição de sociedade de 

factoring, o que incrementou o crescimento de empresas no setor, com 

volumes de operações crescentes nos momentos de maiores crises, 

quando se verificaram restrições no crédito bancário.   

 Nos anos seguintes, até os dias atuais, a atividade seguiu sem qualquer 

regulação específica por parte do Estado, apresentando crescimento considerável 

em função da demanda também crescente por parte das pequenas e médias 

empresas. Contudo, tamanha ascensão não ensejou grandes debates, a não ser 

para tratar de sua definição 118 . No entanto, há que se fazer uma ponderação 

referente a esta etapa específica na trajetória do factoring, visto que discussões 

acerca de sua classificação como instituição financeira ainda permaneciam latentes.  

Mesmo que a Circular nº 1.359/88 do Banco Central tenha revogado a 

Circular nº 703/82, que equiparava as empresas de factoring às instituições 

financeiras, o posicionamento da doutrina119 ainda não era pacífico com relação a 

este ponto, em função do desenvolvimento prático da atividade.  

																																																								
116 MARTINS. Fran. Contratos e obrigações comerciais. Ed. ver. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 
2010. p. 431. 
 
117 RIZZARDO, Arnaldo. Factoring. 2. ed. São Paulo: RT, 2000. (grifos nossos) 
 
118 Ver parecer de Luiz Gastão Paes de Barros Leães (1999) e parecer de Waldirio Bulgarelli (2001).  
 
119 Ver: GOMES, Orlando. op. cit. p. 468-469, BULGARELLI, Waldirio. Op. cit. p. 533, RIZARDO, 
Arnaldo. op. cit. p. 13-16. 
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Conforme já esclarecemos, se o pronunciamento do Banco Central foi incisivo 

na descaracterização desta atividade como própria de instituição financeira, qual a 

razão para a sua perpetuação? Para responder a esta questão, não basta apenas 

olhar para os debates teóricos sobre os conceitos de factoring, mas também alguns 

fatos da realidade social. As empresas de factoring estão sujeitas à fiscalização de 

determinados órgãos – dentre eles o Banco Central120 e o Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras – COAF121, porém, não estão sujeitas a qualquer tipo de 

autorização para sua constituição ou funcionamento por parte destes, diferente de 

sociedades de microcrédito e instituições financeiras. Contudo, recorrentes são as 

ações criminais buscando punir as empresas de factoring, alegando crime contra o 

Sistema Financeiro Nacional122.  

Deste modo, pode-se inferir que ou (i) o Banco Central está extrapolando a 

sua competência, sem avaliar as atividades realmente desenvolvidas pelas 

empresas de factoring, ou (ii) elas não estão atuando dentro dos limites e 

parâmetros legais estipulados pelo ordenamento brasileiro. 

Não é possível, de antemão, afirmar que a primeira ou segunda hipótese 

estão corretas. Para tanto, vejamos a definição atribuída por lei às instituições 

financeiras.  

A Lei nº 4.595/64 traz, em seu artigo 17, a definição de instituições 

financeiras: 

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação 

em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como 

atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação 

de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 

estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. (grifos 

nossos) 

																																																								
120 Empresas não autorizadas a funcionar pelo Banco Central estão sujeitas às penalidades previstas 
no art. 44, § 7º, da Lei nº 4.595/64, e no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Neste caso, o Banco Central tem 
competência legal para punir todos quantos praticam operações com características daquelas 
privativas das instituições financeiras. 
 
121 Resolução COAF nº 21/2012, art. 14. 
 
122 Ver parecer específico de Waldírio Bulgarelli em defesa de determinada empresa de factoring 
incriminada perante a 1ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo: Empresa de 
factoring e suas atividades. Acusação de operar como instituição financeira. Fundamentos 
equivocados e insustentáveis a respeito. In: WALD, Arnoldo (Org.). Direito empresarial: contratos 
comerciais, v. 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 599. 
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 Pela definição acima exposta, percebe-se que o conceito de instituição 

financeira é amplo e abrangente123, visto que o legislador não elencou taxativamente 

quais seriam suas operações privativas. Surge então um vasto campo interpretativo 

a fim de identificar se para a caracterização como instituição financeira seria apenas 

necessário um dos três elementos – coleta, intermediação e aplicação de recursos 

financeiros próprios ou de terceiros – ou se a junção necessária dos três.  

Diante deste cenário, Newton de Lucca124 identifica que a necessidade das 

pequenas e médias empresas por crédito de curto prazo rápido serviu como 

estímulo para que empresas de factoring começassem também a atuar como se 

instituições financeiras fossem. Vejamos passagem central do autor: 

Assim, por exemplo, sabe-se que estão atuando no mercado algumas 

empresas que, simulando contratos de compra e venda, ‘adquirem’ 

mercadorias que, depois, são ‘revendidas’ para o verdadeiro comprador 

dessas últimas, com quem estariam realizando verdadeiramente, em tudo e 

por tudo, operações de faturização. Claro está que um tal sistema, a par do 

indisfarçável recurso de fraude à lei, apresentaria alguns problemas de 

ordem fiscal não de todos resolvidos. Seria isso a tradicional manifestação 

do ‘jeitinho’ brasileiro ou mera decorrência da clamorosa inércia do 

Poder Público?  

Já em 1986, percebe-se que o autor chama a atenção para este fenômeno 

“novo” do factoring, que, por não receber a atenção devida do Estado, desenvolveu-

se às margens da lei, ou seja, utilizando-se dos mecanismos legais existentes para 

justificar uma atividade altamente rentável e procurada por empresas que não 

conseguem dispor de financiamento ou crédito por instituições financeiras. Este 

“jeitinho” brasileiro poderia ser uma justificativa ao altíssimo número de empresas de 

factoring existentes hoje no país125.  

																																																								
123 Ver: COMPARATO, F. K. Ensaios e pareceres do Direito empresarial. São Paulo: Forense, 
1978. p. 357; DE LUCCA, N. A faturização no Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 1986. p. 30; 
BARRETO, L. Muniz. Direito bancário. São Paulo. p. 95.  
 
124 DE LUCCA, N. A faturização no Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 1986. p. 72. (grifos nossos) 
 
125 Segundo dados da Brasilfactors (Disponível em: <http://www.brasilfactors.com.br/wp-
content/uploads/2012/12/Brasilfactors-Newsletter-Dez12.pdf>  Acesso em: 5 jul. 2014), no Brasil, o 
número de empresas de factoring supera 6 mil. 
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No entanto, a questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, 

o qual reconhece que as empresas de factoring não fazem parte do Sistema 

Financeiro Nacional126. 

Além dos argumentos acima expostos, a falta de uma legislação específica 

sobre a atividade também contribui para que o conceito do factoring continue sendo 

alvo de críticas constantes127. Nesse sentido, é interessante salientar que apenas 

leis federais com objeto tributário versam sobre uma possível definição do 

factoring128. 

Ainda dentro deste espectro, não é de se estranhar que todo manual básico 

de contratos ou mesmo obras que versem exclusivamente sobre o tema de 

factoring129 dediquem maior espaço à discussão da definição desta atividade130. Em 

particular, discute-se se o contrato de factoring engloba ou não prestação de 

serviços creditícios ou se existe a possibilidade de direito de regresso por parte da 

factoring. E neste diapasão, o Judiciário acabou tornando-se propagador de uma 

discussão polarizada em dois entendimentos opostos 131 , sendo uma primeira 

																																																								
126 Ver os seguintes julgados: Recurso Especial nº 623.691/RS, Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado 
em 28.11.2005 e Recurso Especial nº 938.979/DF, Ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 
19.06.2012. 
 
127 No item “3.2” deste capítulo, discutiremos o conceito do factoring e suas críticas práticas.  
 
128 Cita-se o art. 28, § 1º, alínea “c”, 4, da Lei nº 8.984/95, que versa sobre o imposto de renda das 
pessoas jurídicas, o art. 15, § 1º, alínea d, da Lei nº 9.249/95, a Resolução nº 2.144 do Conselho 
Monetário Nacional, o art. 36 da Lei nº 8.981/95 e o item 17.23 da Lei Complementar nº 116 de 2003. 
 
129 Ver: LEMOS LEITE, Luiz. op. cit. DONINI, Antonio Carlos. op. cit. e RIZZARDO, Arnaldo. op. cit. 
  
130 Pode-se citar: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 468 – 469. 
BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. São Paulo: Atlas. p. 533-534.  
 
131  Nesse sentido ver Recurso Especial nº 932.978-SC, Ministro Relator Luiz Fux, julgado em 
01.12.2008, cujo objeto é a discussão da necessidade ou não de registro por parte das empresas de 
factoring no Conselho Regional de Administração. O Ministro entende que as empresas de factoring 
estariam dispensadas de registro no Conselho Regional de Administração, uma vez que a atividade 
de fomento convencional concerne basicamente a aquisição de título de crédito, não sendo a 
prestação de serviços relevante para este tipo de factoring. Vejamos argumento do Ministro: “É 
cediço que somente na modalidade de factoring conhecida por trustee o faturizador prestará serviços 
diferenciados, como cogestão, consultoria, etc. Podemos afirmar – sem nenhuma dúvida – que é raro 
uma operação de factoring que envolva a modalidade trustee. A mais usualmente praticada é a 
modalidade convencional. E na modalidade convencional de factoring, os serviços prestados, quando 
o são, não envolvem administração, consultoria ou cogestão, pois tais serviços são próprios somente 
na modalidade trustee”. A título de exemplo de posicionamento contrário ver: Agravo Regimental do 
Recurso Especial nº 760539 / RS, Ministro Castro Meira, julgado em 06.01.2008 e Recurso Especial 
nº 914302 / RJ, Ministra Eliana Calmon, julgado em 16.10.2008.  
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corrente defendida por Luiz Lemos Leite132, fundador da ANFAC, entendendo que a 

compra de créditos deve ser cumulada com a prestação de serviços, sejam de 

alavancagem mercadológica, pesquisa cadastral, seleção de compradores e 

fornecedores ou acompanhamento de contas a pagar e a receber. A segunda 

vertente é a exposta por Antônio Carlos Donini133, fundador da ABFAC – Associação 

Brasileira de Factoring, cujo objetivo é o de desvincular a compra de recebíveis da 

prestação de serviços, pois tal definição decorreria de Convenção134 não assinada 

pelo Brasil135.  

Contudo, a tendência legislativa caminha para a aprovação de uma definição 

do factoring nos moldes das práticas adotadas internacionalmente, ou seja, 

cumulando-se, necessariamente, a prestação de serviços com a cessão de créditos, 

conforme estabelece o Projeto de Lei nº 13/2007, aprovado no Plenário do Senado, 

e retornado à Câmara dos Deputados em 2010 para aprovação final, que ainda não 

ocorreu. Inúmeras discussões são travadas neste terreno fértil, com a pretensão de 

se definir se existe, em efetivo, a prestação de serviços por parte da factoring, visto 

que a jurisprudência já vem incorporando o entendimento de que a atividade da 

																																																								
132 LEMOS LEITE, Luiz. Factoring no Brasil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 21. 
133 DONINI, Antonio Carlos. Manual do factoring. São Paulo: Klarear. p. 12. 
 
134 Convenção de Ottawa sobre factoring internacional promovida em 1998 pela UNIDROIT. 
 
135 Aqui vale tecer uma crítica com relação a esta polarização. Conforme mencionamos, a ANFAC e a 
ABFAC são as únicas associações privadas existentes no país, cujo foco é o de tentar assessorar 
seus filiados com os principais assuntos do dia a dia da atividade. Contudo, por não ser obrigatória a 
filiação, cada empresa e perfil de empresário filia-se à entidade que lhe oferecerá maiores benefícios.  
O levantamento feito pelo Banco Mundial, em 2005, traça um perfil da atividade de factoring no Brasil, 
fazendo uma divisão entre (i) grandes empresas conglomeradas e afiliadas, (ii) sociedades de 
pequeno porte. (KUMAR, Anjali. Access to financial services in Brazil. Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/EXTINCLUSIVEFINSYS/Resources/AccesstoFinancialServicesBr
azil.pdf> Acesso em: 22 ago. 2012.) Nesse mesmo sentido, podemos citar a observação de Luiz 
Lemos Leite para as empresas filiadas à ANFAC. Como aponta Luiz Lemos Leite, dentre as 
empresas filiadas na ANFAC, é possível fazer uma divisão em três categorias distintas: (i) empresas 
com giro mensal médio acima de R$ 10 milhões, representando 10% das filiadas, (ii) empresas com 
giro mensal entre R$ 10 milhões e R$ 1 milhão, o que representa 60% das filiadas e (iii) empresas 
com faturamento de R$ 1 milhão para baixo, somando 30% do total. Pelos dados disponíveis, 
percebe-se que a ANFAC é uma associação mais direcionada às grandes empresas de factoring, 
conforme resulta da divisão do relatório do Banco Mundial. Já a ABFAC atua no segmento das 
pequenas factorings. Isto gera um debate, de certa forma político, já que grandes factorings possuem 
maior facilidade de se adequar ao padrão internacionalmente aceitável da atividade, ou seja, 
conseguem efetivamente prestar os serviços que são típicos da atividade como gestão dos créditos, 
de contas a receber e a pagar, dentre outros por possuírem mão de obra qualificada e estrutura para 
tanto. Já pequenas factorings, tenderiam a sofrer com a imposição necessária da prestação de 
serviços cumulada com a aquisição dos títulos de crédito. É por esta razão que a ANFAC e ABFAC 
divergem quanto ao conceito do factoring no ordenamento brasileiro. 
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factoring deve ter esse foco, pois, caso contrário, seria o caso de um contrato 

bancário atípico, o que determinados autores ainda defendem136.  

A história da atividade do factoring no Brasil já demonstra uma das razões de 

ter se desenvolvido de forma não regulada por período considerável137, visto que o 

Estado claramente optou por não incluí-la na pauta de um dos principais temas do 

debate atual, ou seja, da regulamentação de um nicho que é fundamental à principal 

parcela de empresas e empreendedores no país138. Contudo, a falta de lei específica 

estipulando seu conceito ou forma de operação não gerou qualquer barreira ao 

desenvolvimento desta; pelo contrário, independentemente da existência de uma lei 

complementar ou qualquer outro diploma legal específico, a atividade de factoring 

somente apresentou crescimento139.  

Mas, este peculiar “status jurídico” do factoring no Brasil não está apenas 

relacionado à falta de lei ou regulação específica da atividade, tendo que se 

considerar também as próprias características do tipo de relação contratual. Em 

outras palavras, além da relação contratual entre factoring e cliente ser atípica140, 

quais atributos desta relação, por essência, tornam-na relevante e passível de ser 

objeto de um estudo de caso para se explorar o grau de enforcement dos contratos 

no Brasil e a existência de um viés anticredor para este segmento?  

																																																								
136  “O factoring é um contrato bancário atípico que reúne prestações da cessão de crédito, do 
mandato e da locação de serviços. Sua individualidade decorre da função econômica própria e 
inconfundível que exerce” (GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 468) 
137 Com a revogação da Circular nº 703/82 do Banco Central em setembro de 1998 pela Circular nº 
1.359, as Juntas Comerciais de todo o país foram autorizadas a acolher o registro e arquivamento 
dos atos constitutivos das sociedades de factoring, que não mais eram equiparadas às instituições 
financeiras. Desde então, a primeira definição legal da atividade veio imiscuída em lei tributária que 
versa sobre o imposto de renda, sendo esta a Lei 9.249/95, em seu art. 15, parágrafo primeiro, item 
III, alínea “d”, ratificado pela Resolução 2144/95, do Conselho Monetário Nacional. 
 
138 Pontual é a observação de Luiz Rodrigo Lemmi (2005, p. 67): “O conceito de factoring no Brasil 
hoje não é dado diretamente pela lei. Muito embora haja leis tributárias que tenham pretendido definir 
o contrato de factoring, a verdade é que o fizeram de maneira muito insatisfatória (…).” 
 
139 Dados específicos sobre a indústria serão apresentados no próximo item. 
 
140 Como pontua Marcelo Negri Soares (2010, p. 34): “nesse sentido, é fácil verificar que definir 
factoring como contrato em que se mesclam as formas de cessão de crédito, de prestação de serviço 
e de garantia mercantil seria limitar demais um instituto que possui características extremamente 
flexíveis, bastando não adentrar em material bancária e objetivas realizar, de fato e de direito, o 
fomento mercantil.”  
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Por isto, antes de se apresentar a relevância da atividade no cenário 

econômico brasileiro, é preciso introduzir o regime jurídico que o factoring possui 

atualmente no País.   

 

3.2 O regime jurídico do factoring no Brasil 

Arnaldo Rizzardo inicia a caracterização do factoring com estas palavras: “O 

sentido tradicional de factoring não oferece maiores dificuldades.”141  

De fato, em linhas gerais, a essência da relação jurídica que se estabelece 

entre as partes – empresa de factoring e seu cliente – é a seguinte: uma delas 

entrega à outra um título de crédito, recebendo, como contraprestação, o valor 

constante do título, descontada certa quantia para que haja a remuneração da 

factoring142. Ocorre que, pelas discussões jurídicas historicamente travadas e pelo 

posicionamento do Banco Central, o seu tratamento judicial pendeu para a 

equiparação da atividade à de desconto bancário, própria de instituições 

financeiras143. Entretanto, esta discussão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, como acima mencionamos. 

Novamente, é possível citar Arnaldo Rizzardo devido à forma singela de 

classificação da operação.  

Uma empresa faz a venda de seus produtos à outra. O pagamento 

não se concretiza à vista, postergando-se para um prazo, em geral, de trinta 

ou sessenta dias. A empresa vendedora emite uma duplicata contra o 

comprador, que é o título representativo do valor devido. Em seguida, a 

mesma empresa vendedora transfere o título a outra empresa, que é de 

factoring. Além de receber de imediato o seu crédito, se libera das custas que 

																																																								
141 RIZZARDO, Arnaldo. Factoring. 2. ed. São Paulo: RT, 2000. p. 13. 
 
142 Pontua Luiz Rodrigo Lemmi (2005, p. 67): “Não há discordância a respeito do fato de que a 
alienação de créditos é o elemento nuclear do contrato de factoring”.  
 
143 Ver Arnaldo Rizardo, nota explicativa à 3ª edição: “Quem opera na área do direito, especialmente 
como advogado ou juiz, não raramente depara-se com situações que envolvem a cessão de crédito, 
o desconto de títulos, a compra de ativos patrimoniais, a concessão de empréstimos e formas 
assemelhadas, sem figurar alguma instituição financeira num dos polos da relação contratual. 
Aparentemente a atividade seria creditícia, própria de um banco, exigindo-se, para o funcionamento, 
a autorização do Banco Central. O tratamento judicial pendeu, em inúmeros casos, para aquele 
conferido ao desconto bancário, ou à cessão de créditos com o direito de regresso.” (grifos 
nossos) 
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teria se mantivesse os serviços de cobrança. Contrata-se, pois, com outra 

empresa a compra e venda de crédito. Esse contrato tem, normalmente, a 

duração de um ano e contém uma cláusula de renovação automática. Uma 

vez realizado o contrato, o vendedor simplesmente remete à empresa de 

factoring todos os títulos que recebe pelas vendas que efetuou, 

podendo alguns ou todos ser recusados.144 

 Pela passagem acima descrita, percebe-se que a cessão de créditos 

decorrente da atividade de factoring assume um caráter de cessão remunerada de 

título, visto que o ponto central da atividade é a aquisição dos direitos creditórios de 

empresas. Ocorre que, nestes moldes, o factoring parece se equiparar ao desconto 

bancário145, por haver uma antecipação ao cedente do valor de títulos que ainda 

vencerão146. Nesse sentido, interessante é o posicionamento de Orlando Gomes ao 

equiparar as factorings às instituições financeiras147: 

As partes têm de ser, de um lado, um comerciante ou um industrial e, do 

outro, uma instituição bancária. Além dessas pessoas, supõe a operação a 

existência do comprador das mercadorias – devedor do crédito cedido. É 

operação privativa de instituição financeira; deve-se exigir que seja 

especializada. O factor não se limita, de regra, a adquirir os créditos. Porque 

financia o cliente adiantando-lhe a quantia devida pelo comprador e 

porque assume o risco da sua insolvência, provisória ou definitiva, o factor 

																																																								
144 RIZZARDO, Arnaldo. Factoring. 2. ed. São Paulo: RT, 2000. p. 13 
 
145  Ver outras definições como Fran Martins (Contratos e Obrigações, p. 559): “O contrato de 
faturização ou factoring é aquele em que um comerciante cede a outros, na totalidade ou em parte, 
de suas vendas a terceiros, recebendo o primeiro do segundo o montante destes créditos, mediante o 
pagamento de uma remuneração”. Caio Mário da Silva Pereira (A nova tipologia contratual no direito 
brasileiro. RF 281/12): “Pelo factoring ou faturização, uma pessoa (fator ou faturizador) recebe de 
outra (faturizado) a cessão de créditos oriundos de operações de compra e venda e outras de 
natureza comercial, assumindo o risco de sua liquidação. Incumbe-se de sua cobrança e 
recebimento.” 
 
146 Não é o nosso intuito diferenciar os diferentes tipos de operação de factoring existentes, contudo, 
para esta discussão em específico, vale chamar a atenção para dois tipos distintos de factoring – o 
maturity factoring e o factoring convencional (GOMES, 2001, p. 468). No primeiro, os créditos são 
pagos ao cliente no momento do vencimento e no segundo, os créditos negociados são pagos ao 
cedente no momento da cessão. Isto implica dizer que, na modalidade de factoring convencional, 
haveria uma possível antecipação de recursos ao cliente, atividade vedada a empresas que não 
possuem a caracterização de instituições financeiras.  
 
147 É interessante notar que o posicionamento de Orlando Gomes foi extraído da 24ª edição de sua 
obra Contratos, datada de 2001. A primeira decisão do STJ sobre a não caracterização das empresas 
de factoring data de 07.04.1998. Deste modo, considerando que a sua obra é atualizada por juristas, 
pós seu falecimento, a sua argumentação, provavelmente, considerava o ambiente jurídico ainda pré-
decisão do Tribunal Federal de Recursos, em 1986.  
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interfira na contabilidade e na gestão do cliente, presta-lhe informações e 

exerce controle em sua atividade. 

O factoring é um contrato bancário atípico que reúne prestações da 

cessão de crédito, do mandato, e da locação de serviços. Sua individualidade 

decorre da função econômica própria e inconfundível que exerce. Distingue-

se do desconto porque é uma cessão de crédito sem direito de regresso 

contra o cedente; assemelha-se, porém, ao desconto a forfait.148  

Orlando Gomes entende que a caracterização da atividade de factoring deve 

ser equiparada à de instituição financeira por uma razão principal: existiria 

antecipação dos recursos oriundos dos títulos da cessão de crédito. Sendo assim, a 

diferenciação da figura do desconto bancário decorreria unicamente da 

impossibilidade da empresa de factoring acionar regressivamente o devedor em 

caso de insolvência do sacado dos títulos. Nesse sentido, independentemente da 

definição posta pela legislação tributária em vigor, não se pode negar a semelhança 

entre o contrato de desconto bancário e o contrato que opera a atividade de 

factoring149.  

No contrato de desconto bancário, o banco, "deduzindo antecipadamente 

juros e despesas da operação, empresta à outra parte certa soma em dinheiro, 

correspondente, de regra, a crédito deste, para com terceiro, ainda não exigível”150. 

Os títulos-objeto do contrato são meras garantias, visto que a principal garantia é 

prestada pelo descontante-endossatário ou aquele que cedeu os títulos. Deste 

modo, configurada a inadimplência do sacado do título, é obrigação do descontante 

efetuar o resgate do título, efetuando a recompra em função do direito de regresso 

da instituição financeira caso o título não seja liquidado151. Desta forma, a principal 

diferença com a atividade de factoring seria o fato de nesta ocorrer uma cessão pro 

soluto e não pro solvendo152. 

																																																								
148 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 468-469. (grifos nossos) 
 
149 SOARES, Marcelo Negri. Contrato de factoring. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 28 
 
150 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 330. 
 
151 SOARES, Marcelo Negri. Contrato de factoring. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 28-29. 
 
152 Ver Marcelo Negri Soares (2010. p. 29) "Primeiro, um tabu deve ser quebrado. A transferência de 
recebíveis creditícios no factoring e a operação de desconto bancário são, em essência, 
assemelhados. O produtos, em ambos os casos, é a moeda, o dinheiro. Assim, partindo-se da 
mesma base de produto, nada justifica cobrar-se valor maior no factoring e valor menor nas 
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Esta diferenciação é de extrema relevância tanto para a classificação da 

atividade de factoring quanto para a leitura dos resultados da pesquisa que adiante 

será descrita. E para o melhor entendimento dos diferentes tipos de cessão que 

decorreriam do contrato de desconto bancário e do contrato de factoring, é válido 

introduzir o conceito presente no ordenamento jurídico, conforme estabelece o Art. 

15, inciso III, alínea "d" da Lei 9.249/95:  

prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, 

mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de 

contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de 

vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

De início, vale notar que a definição, em primeiro lugar, menciona a prestação 

de serviços creditícios e em um segundo momento a compra de direitos creditórios. 

A ordem escolhida pelo legislador não foi acidental, mas, sim, proposital, em função 

dos esforços contínuos em equiparar a atividade de factoring às instituições 

financeiras, como já foi objeto de nossa análise. Entendemos que, conforme se 

extrai tanto da trajetória jurídica percorrida pelo factoring quanto da sua presença e 

demanda no cenário econômico, o principal objeto do contrato de factoring é a 

aquisição dos direitos creditórios e não a prestação de serviços.  

Esta é uma crítica nossa pontual que realça o debate existente sobre a 

classificação do factoring, qual seja, se para a caracterização de uma atividade de 

factoring seria necessária a composição entre prestação de serviços gerencial e 

financeiro153, cumulada com a aquisição de títulos de crédito154.  

																																																																																																																																																																													
operações bancárias, sobretudo porque as empresas de factoring estão no mesmo nicho de 
mercado. As remunerações poderiam até ser iguais, mas é vedado, como já frisado, à empresa de 
factoring atuar no mercado bancário. Aliás, pela segurança das instituições bancárias, o que 
pressupõe um maior controle, seria mais justificável a ocorrência do inverso." 
 
153	Como bem expõe Luiz Gastão Paes de Barros Leães (1999, p. 244): “consistem essas operações 
na cessão, a título oneroso, de direitos oriundos do faturamento de venda de bens ou serviços, feita 
pela empresa faturizada, como cedente, em favor da casa faturizadora, especializada na prática 
dessas operações, como cessionária. Em suma, a operação se resume em uma venda de 
faturamento, em que a cessão dos créditos é o “fulcro da operação”, acompanhada de serviços 
relacionados com a gestão e com a garantia de liquidez dos direitos creditórios, que assim completam 
o seu desenho negocial.” 
	
154 Novamente, é importante frisar que o intuito deste item é o de apresentar as principais definições 
existentes na doutrina sobre o factoring, bem como na legislação. Não temos a pretensão de expor 
visão ou posicionamento sobre estes. Para críticas nesse sentido, ver publicação da mesma autora: 
Afinal, é a atividade do factoring no Brasil é um mal necessário? Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1e8ca836c9625985. Acesso em: 16 ago. 2014. 
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Para Luiz Lemos Leite155, a prestação de serviços é o pressuposto básico da 

atividade de factoring, diferenciando-se das instituições financeiras apenas por este 

motivo. Na sua concepção, uma vez que o Banco Central autorizou o funcionamento 

das factorings, foi assumido um compromisso de que não seriam praticadas 

operações de natureza própria daquelas de instituição financeira. A partir deste 

argumento excludente do autor, é possível inferir de forma interpretativa que a 

aquisição de apenas direitos creditórios seria caracterizada como atividade típica de 

instituição financeira.  

Antonio Carlos Donini156 descreve que a principal atividade das factorings é a 

aquisição dos títulos de crédito, principalmente duplicatas e cheques pós-datados 

oriundos de operações mercantis, podendo ser a compra e a venda mercantil e/ou a 

prestação de serviços com pagamento a prazo por meio da cessão de crédito. A 

cessão de crédito é o meio de transmissão dos títulos de crédito adquiridos do 

cedente-faturizado pelo cessionário faturizador. Vale atentar que predomina a 

cessão de crédito, mesmo que a tradição dos títulos de crédito seja feita por 

endosso em face da natureza contratual do factoring.  

A cessão dos direitos creditórios ocorre na forma de uma cessão de crédito 

convencional, nos moldes do que preceitua os art. 286 e seguintes do Código Civil. 

Fazendo referência ao capítulo de cessão de crédito neste diploma legal, três artigos 

possuem extrema relevância para esta modalidade. São eles os artigos 290157, 

295158 e 290159 que versam, respectivamente, sobre a necessidade de notificação da 

cessão de crédito ao devedor, a existência do crédito no momento da cessão e, por 

fim, a responsabilidade do cedente sobre a solvência do devedor. 

																																																																																																																																																																													
 
155 LEMOS LEITE, Luiz. Factoring no Brasil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 81-82. 
	
156 DONINI, Antonio Carlos. Manual do factoring. São Paulo: Klarear, 2004. p. 11. 
 
157 Art. 290. “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este 
notificada; mas por notificado tem-se o devedor que, em escrito público ou particular, declarou-se 
ciente da cessão feita.” 
 
158  Art. 295. “Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica 
responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma 
responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.” 
 
159 Art. 296. “Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor.” 
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Chamando a atenção para a predominância da cessão de crédito, pontua 

Marcelo Negri Soares160 que, no factoring, não existe operação de crédito, mas, sim, 

uma compra e venda, com prestação de serviços, dos direitos sobre o crédito de 

terceiro. A prestação de serviços que descreve o artigo acima transcrito decorre das 

atividades que, a priori, a empresa de factoring deve tomar para a sua própria 

proteção no momento da aquisição dos títulos – conferência de seus principais 

elementos, bem como no assessoramento do seu cliente –, pesquisa cadastral, 

acompanhamento de contas a receber e a pagar, entre outros161. E a remuneração 

da empresa de factoring decorrente desta prestação é chamada de comissão, 

deságio ou diferencial entre o valor de face do título cedido e do valor pago à vista, o 

que, muitas vezes, confunde-se com juros.  

É por esta razão que as factorings não possuem direito de regresso contra 

seu cliente. No momento em que exercem a compra dos direitos creditórios e a 

prestação de serviços a elas conectados, o contrato de factoring implica obrigações 

decorrentes dos deveres da boa-fé objetiva. Cobrado o preço pelo serviço, é de 

responsabilidade do faturizador a análise minuciosa de todas as características do 

título, não sendo a garantia do seu cliente a mais firme, como no contrato de 

desconto bancário162.  

O crédito que é cedido pelo cliente da empresa de factoring, seja via a 

aquisição de qualquer espécie de título de crédito, envolve a presença de um 

terceiro que possui algum tipo de relação comercial ou contratual com o cliente da 

factoring. Nestes moldes, a relação que se opera na atividade de factoring é mista e 

																																																								
160 SOARES, Marcelo Negri. Contrato de factoring. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 28. 
 
161 Vale aqui uma crítica pontual já elaborada em artigo de própria autoria (op. cit.). Quando do 
surgimento da atividade nos Estados Unidos, pós quebra da bolsa de Nova Iorque, a atividade 
nasceu sob a demanda própria de prestação de serviços, ou seja, comerciantes do setor têxtil, 
principalmente, buscavam os "factors" com o intuito da expertise no assessoramento de contas a 
pagar e receber, visto não existir a figura do desconto bancário na realidade norte-americana. A 
prestação de serviços ocorria de fato, esta era a essência da relação faturizador/faturizado. Ocorre 
que, no caso da história brasileira, a prestação de serviços veio como uma espécie de "roupagem" 
para justificar o desentranhamento desta atividade do rol de atividades que o Banco Central atribui às 
instituições financeiras. A prática demonstra que a prestação de serviços não é em benefício do 
cliente da factoring; pelo contrário, vale em seu próprio benefício. Vejamos o argumento de Antônio 
Carlos Donini (op. cit., p. 12) nesse sentido: "Por outro lado, a exigência de cumulação, como também 
de não definição de forma clara e precisa dos serviços que as empresas de factoring possam 
desempenhar, fragiliza a defesa dos interesses desta junto à sociedade e ao Poder Judiciário." 
162 Ver explicação de Luiz Lemos Leite (2007, p. 249-252) sobre o conteúdo dos contratos de 
factoring. 
 



	 81

atípica, pois não se trata apenas de uma relação cambiária envolvendo títulos de 

crédito, opera-se nos moldes de uma cessão de crédito, resultando em implicações 

peculiares, como já pontuado163.  

Para melhor visualização da operação de factoring, vejamos o fluxograma 

explicativo abaixo164: 

 

 

A operação de faturização é aquela que se desenvolve entre a empresa de 

factoring (faturizador) e o seu cliente (faturizado). O cliente busca a factoring para 

com ela estabelecer uma relação comercial por meio de um contrato de fomento 

mercantil 165  que disciplina as condições gerais para a aquisição dos direitos 

creditórios e para a prestação dos serviços por parte da factoring.  

Na explicação de Waldirio Bulgarelli166, o contrato de factoring classifica-se 

como contrato bilateral, consensual, cumulativo, oneroso, de execução continuada, 

intuitu personae, interempresarial e atípico. É um contrato que proporciona ao cliente 

																																																								
163 WALD, Arnoldo. Regime legal das empresas de factoring. In: WALD, Arnoldo (Org.). Direito 
empresarial: contratos mercantis. v. 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 581. 
 
164 Na figura, observa-se que o cliente da factoring é também o cedente do título objeto da operação 
de cessão de crédito. Se é cedente, celebrou contrato de compra e venda de mercadoria ou 
prestação de serviços com terceiro, que aqui chamamos de sacado, este é, por sua vez, o comprador 
da mercadoria ou o beneficiário do serviço.  
 
165 O contrato de fomento mercantil pode assumir diversas modalidades distintas, sendo estas o 
fomento mercantil convencional, internacional, tipo importação, exportação, maturity factoring e 
trustee. Para maiores detalhes sobre cada modalidade ver: SOARES, Marcelo Negri. Contrato de 
factoring. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 36-38. 
 
166 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1997. p. 538-539. 
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pouca margem para negociação visto que, quando de sua celebração, acaba por 

não ser alvo de análise minuciosa por parte deste, pois seu principal interesse é a 

obtenção de capital necessário para a manutenção de seu negócio167. Nas palavras 

de Antonio Carlos Donini168, o contrato de factoring é um contrato de adesão:  

O faturizado, no contrato de fomento mercantil, tem duas opções: assinar 

ou não assinar o contrato. Pode discutir o percentual do fator, da questão 

do direito de regresso e das garantias. Contudo, ainda que possa ‘discutir’ 

esses itens, não descaracteriza a sua posição adesiva.  

A grande maioria dos clientes das factorings enquadra-se nesta condição169. 

Por este motivo, muitos clientes não se atentam na negociação nem na própria 

leitura do instrumento contratual, que pode vir acompanhado de ilegalidades, 

quando a empresa de factoring não age dentro dos limites legais.  A título de 

exemplo, poder-se-ia citar os principais assuntos que são objeto dos julgados 

analisados, sendo estes: (i) juros e tarifas abusivos e (ii) garantia pessoal (via fiança) 

do cliente pela impontualidade no pagamento dos títulos (direito de regresso pro 

solvendo). 

 Uma vez estabelecida a diferenciação do contrato de factoring e do contrato 

de desconto bancário (direito de regresso pro soluto e não pro solvendo) e 

apresentado o seu regime jurídico (que enseja a observação dos deveres de boa-fé 

na execução do contrato de factoring), especial atenção deve ser conferida às 

características acima pontuadas, visto serem o objeto da maioria das demandas 

judiciais analisadas na pesquisa.  

 

																																																								
167 “Basta o simples consenso para formá-lo; e não obstante, até por ser atípico, não se exija a forma 
escrita, esta deverá ser de rigor, sobretudo para a sua prova e também porque é de adesão; as 
obrigações de ambas as partes – a do factor de receber os créditos e prestar outros serviços, e a do 
cedente de ceder os créditos e pagar as comissões e juros (se houver financiamento) – caracterizam 
a sua bilateralidade, a sua cumulatividade e a sua onerosidade; também demonstram que não se 
trata de contrato instantâneo, mas de duração, realizado apenas entre empresas, e, obviamente, com 
o aspecto fiduciário” (BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1997.)   
  
168	Antonio Carlos Donini (2004, p. 90) (grifos nossos) 
	
169 Ver Antonio Carlos Donini (2004, p. 89-90), ao se referir sobre as principais características do 
contrato de faturização: “d) Personalíssimo: O faturizador, no contrato de factoring, considera, como 
elemento determinado para a contratação, a pessoa do faturizado, sendo elemento causal do 
contrato.” (grifos nossos) 
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A partir do entendimento da trajetória e do regime jurídico do factoring no 

Brasil, passamos às considerações e justificativas de caráter econômico, revelando 

a força e a presença que a atividade possui no mercado de crédito brasileiro. 

 

3.3 A relevância econômica do factoring no Brasil 

A atividade de factoring, em qualquer país ou contexto170, nasce ligada a uma 

demanda específica por capital de giro ou crédito de curto prazo171 não suprida por 

instituições financeiras172. Uma parcela da força propulsora da economia, em sua 

maioria micro e pequenas empresas173, não consegue se beneficiar de políticas de 

																																																								
170  A UNIDROIT, em 1976, publicou um estudo preliminar sobre a prática global do factoring, 
buscando identificar as principais características deste segmento em diversos países, a fim de se 
estabelecer uma convenção uniforme aos contratos de factoring, o Study LVIII (Disponível em: 
http://www.unidroit.org/english/studies/study58/main.htm. Acesso em: 5 jul. 2014). Após a publicação 
do estudo, a UNIDROIT circulou algumas perguntas aos países signatários a fim de se obter 
respostas mais precisas sobre o instituto, com base na prática de cada país. Em uma das respostas, 
chama-se a atenção para a importância do factoring para as PMEs e o sistema de crédito como um 
todo. Vejamos: “One reply in particular laid stress on the capacity of factoring to respond to needs 
which other finance techniques fail to meet to the same extent. In addition, the importance of 
international factoring was underlined in view of its contribution to the financing of small and medium 
enterprises, which thereby grants the access to international markets, notwithstanding the limits on 
their financial and administrative means.” 
 
171  Como pontua Renzo Bianchi, um dos primeiros autores italianos a descrever o contrato de 
factoring, ressaltando que a Itália, por muitos anos, manteve-se em primeiro lugar em termos de 
volume  negociado na indústria de factoring, portanto, daí entender a vasta doutrina italiana sobre a 
atividade e o contrato de factoring. “Il factoring non è riconoscible in alcuna figura giuridica classica. 
“Lé spressione, accettata al momento per ragioni di praticità, permette di identificare una convenzione 
finanziaria originale, semplice nei suoi princípi e complessa nel funzionamento. A grandi line essa 
costituisce una stretta combinazione tra assicurazione del credito, finanziamento e servizi 
amministrativo-commerciali ” (BIANCHI, Renzo. Il factoring e i problemi gestionali che comporta. 
Turim: G. Giappichelli, 1966, . p. 27) 
 
172  Nesse sentido, pontua Claudia Guimarães Duarte que as factorings caracterizam-se como 
exercendo uma atividade comercial atípica, por unir a prestação de serviços e de compra de 
recebíveis, expandindo o ativo das empresas, fornecendo-lhes capital de giro, reduzindo o 
endividamento, aumentando a liquidez, transformando vendas a prazo em vendas à vista. (DUARTE, 
Claudia Guimarães. Determinantes, em relação à avaliação de cedente, que distinguem as 
empresas de factoring auto-reguladas pela ANFAC das empresas independentes: um estudo 
empírico nas empresas brasileiras de factoring. Dissertação de Pós-graduação apresentada em 
Ciências Contábeis da Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e 
Finanças – FUCAPE. p. 18. Disponível em: 
<http://www.fucape.br/_public/producao_cientifica/8/Dissertacao%20Claudia%20Guimaraes%20Duart
e.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2014) 
 
173  Interessante é a pesquisa feita por Anderson Rossi Righetto constatando a presença quase 
dominante do Banco do Brasil no atendimento às micro e pequenas empresas. O autor realizou uma 
pesquisa sobre o estudo do processo de liberação do crédito para este segmento de empresas e 
constatou que, mesmo sendo o Banco do Brasil a instituição financeira que mais atende a esta 
demanda específica, as próprias exigências burocráticas básicas do sistema financeiros por si só 
eliminam a participação de muitas empresas, criando um nicho de mercado que não consegue ser 
atendido pelos bancos em função da política de concessão de crédito. Isto pois, nas palavras no 
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financiamento estatal disponíveis, bem como de crédito em instituições financeiras 

no geral, principalmente bancos. A partir desta demanda específica, surge a 

atividade de factoring com um propósito também específico, atuar em um segmento 

especial da economia e adaptar-se ao perfil de cliente que lhe demanda174.   

Conforme enfatiza Luiz Lemos Leite175, a clientela das empresas de factoring 

são as pequenas e médias empresas que sofrem com a restrição de capital de giro:  

as empresas de factoring associadas à ANFAC são sociedades mercantis 

legalmente constituídas e registradas nas Juntas Comerciais, que seguem 

as normas e procedimentos sistematizados no Código de Ética e Disciplina, 

que investem em equipamentos e recursos humanos, que celebram 

Contrato de Fomento Mercantil com uma clientela, hoje composta de 

mais de 150.000 pequenas e médias empresas, que contabilizam todas 

as suas operações, que pagam regularmente seus impostos, que geram 

riquezas e mão de obra, que concorrem para melhorar a liquidez do sistema 

econômico e que, portanto, inibem a desintermediação financeira.  

Sendo pequenas e médias empresas (PMEs) o foco das sociedades de 

factoring, interessa, a princípio, saber a razão desta demanda elevada que foi o 

resultado do crescimento e proliferação da indústria do factoring no Brasil, 

contribuindo para que esta assumisse posição de destaque em índices 

internacionais176.  

																																																																																																																																																																													
autor, “toda e qualquer concessão de crédito não deve perder de vista três focos essenciais: a 
liquidez, a segurança e a rentabilidade das operações, tendo como base mínima e inicial a própria 
taxa de captação do banco” (RIGHETTO, Anderson Rossi. Estudo do processo de crédito para as 
micro e pequenas empresas no Banco do Brasil. Dissertação de Pós-Graduação apresentada na 
Escola de Administração da Universidade federal do Rio Grande do Sul. Disponível em 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/26225/000743544.pdf?sequence=1> p. 17).   
 
174 A observação de Juan Roca Guillamón encaixa-se nesta observação, já que o autor chama a 
atenção para o problema da autonomia conceitual do factoring, justamente em virtude de sua própria 
função, que se conecta à necessidade de liquidez e financiamento por parte das empresas, que leva 
à atipicidade jurídica: “De suerte que no estamos ante una necesidad nueva que haya de cubrirse 
recurriendo necesaria e indispensablemente a un mecanismo jurídicamente atípico, o a una 
adaptación paulatina de un instituto típico, nacido para otra function, sino ante un fenómeno global, 
hinchado, eso sí, por la contratación masiva, que convierte en enojosa y hasta en onerosa una 
actividad normal en el desarrollo de la empresa, como es la gestión de cobro, y la precision de 
liquidez y financiación” (GUILLAMÓN, Juan Roca. El Contrato de factoring y su regulación por el 
derecho privado español. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. p. 24). 
 
175 LEMOS LEITE, Luiz. Factoring no Brasil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 7. (grifos nossos) 
 
176 Ver montante do continente Americano contabilizado pela Associação Factors Chain International, 
que, no ano de 2013, coloca o Brasil em terceira posição em termos de volume negociado, atrás 
apenas do México e dos Estados Unidos. Disponível em: http://www.fci.nl/about-fci/statistics/total-
factoring-volume-by-country-last-7-years. Acesso em: 13 ago. 2014. 
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Segundo dados do mais recente relatório publicado pela CEPAL com foco 

nas pequenas e médias empresas (PMEs), Perspectiva Econômica da América 

Latina177, as PMEs na América Latina representam 99% de todas as empresas da 

região 178  e empregam 67% de todos os trabalhadores 179 . No entanto, sua 

contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) dos países e a sua produtividade 

geral é baixa, quando comparada com os níveis de produtividade das grandes 

empresas180. Ainda afirmando que o potencial de mudança estrutural e o aumento 

da produtividade por parte das PMEs, seja fundamental, existe um entrave por parte 

destas empresas com relação ao acesso ao mercado de crédito para fomento de 

suas atividades e, consequentemente, aumento de sua capacidade inovadora, 

contribuindo com um desenvolvimento equilibrado e sustentável no longo prazo. 

Entre um dos principais obstáculos aos pequenos e médios empresários está 

o acesso ao financiamento. Apenas 12% do total de empréstimos na América Latina 

é destinado às PMEs, quase metade do índice para os países da OCDE, alcançando 

o percentual de 25%. Um dos fatores que comprova esta restrição é a aplicação de 

taxas de juros mais altas por bancos comerciais a este segmento, quando 

comparadas com taxas oferecidas às grandes empresas. O relatório afirma que, 

para alguns países da América Latina, essas taxas chegam a ser o dobro, não 

contando as PMEs com uma favorável provisão de bancos de desenvolvimento 

como uma das ações que permitiram o seu progresso.  

																																																								
177 Relatório publicado em 16 de novembro de 2012 pela CEPAL - Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe. Disponível em: 
<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/48374/LEO_2013.pdf >. Acesso em: 5 jul. 2014. 
  
178 No Brasil, é possível refletir as mesmas constatações que se extraem das conclusões do relatório 
da CEPAL. Os mais recentes dados do IBGE (Dados disponíveis em: 
http://www.brasil.gov.br/empreendedor/empreendedorismo-hoje/o-mapa-das-micro-e-pequenas-
empresas/print. Acesso em: 03 jul. 2014.) demonstram que as PMEs representam 20% do PIB 
brasileiro, sendo responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos no país, constituindo 99% dos 6 
milhões de estabelecimentos formais existentes. Conjuntamente, não só em termos reais, mas em 
nível de capacidade de crescimento, a participação das PMEs no total de empreendimentos 
produtivos no país é crescente desde 2000, com taxa média de crescimento anual de 6,2% para as 
pequenas empresas e 3,8% para as microempresas, comparadas a uma taxa de crescimento real de 
4% para o total de empresas, entre o período de 2000 a 2008. 
 
179 IBGE. Dados disponíveis em: <http://www.brasil.gov.br/empreendedor/empreendedorismo-hoje/o-
mapa-das-micro-e-pequenas-empresas/print>. Acesso em: 03 jul. 2014. p. 48. 
 
180 Op. cit. p. 49. É interessante atentar para uma comparação feita entre PMEs de países em 
desenvolvimento e PMEs de países desenvolvidos. Enquanto que em países desenvolvidos, as 
PMEs representam entre 63% e 75% da produtividade das grandes empresas, nos países em 
desenvolvimento, este percentual encontra-se entre 16% e 36%.  
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Nesse sentido, interessante foi a pesquisa conduzida pelo SEBRAE181 com o 

intuito de desvendar as principais causas dos índices relacionados às taxas de 

sobrevivência das empresas por setor, ou seja, qual é a média de sobrevivência de 

uma pequena empresa e, posteriormente, as suas causas. Em linhas gerais, o 

estudo conclui que os melhores índices de sobrevivência relacionados às empresas 

possuem ligação com o requisito de capital de giro por parte delas. Portanto, quanto 

maior a disponibilidade na obtenção de recursos para a manutenção da atividade, 

maior a taxa de sobrevivência das PMEs em diferentes setores182. Assim, quanto 

menor a oferta de crédito e o acesso ao crédito, menor a possibilidade de 

sobrevivência também.  

Nesse mesmo sentido, um estudo183 realizado pelo Grupo de Conjuntura do 

FUNDAP com relação ao mercado de crédito no Brasil no período de 2003 a 2007184 

também serve para se demonstrar o nicho específico e frutífero deixado às 

factorings. Nele, as autoras buscam relatar as principais tendências observadas 

durante um período que pode ser considerado a mais prolongada fase de expansão 

do crédito na história recente do país.  

Conforme pontuam as autoras, tal fator decorre de duas variáveis: (i) a 

manutenção da política macroeconômica pós-processo eleitoral, quando da 

																																																								
181 SEBRAE. Mapa das micro e pequenas empresas do Sebrae. Disponível em: 
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/68E8BA44B99AAE48832572BC006D8275/$File/NT
00035182.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2013. 
 
182  “O estudo apontou também que as taxas de sobrevivência são maiores no setor industrial, 
seguidas pelo comércio, serviços e construção civil. Para as empresas constituídas em 2006, as 
taxas de sobrevivência de empresas com até 2 anos nestes setores foram, respectivamente, 75,1%, 
74,1%, 71,7% e 66,2%. Os melhores índices de sobrevivência das empresas da indústria 
parecem estar relacionados aos requisitos de capital e tecnologia, que tendem a ser 
proporcionalmente maior nesse setor, o que reduz a entrada de concorrentes e a pressão 
concorrencial. Situação inversa parece ocorrer no setor de construção civil. Os menores requisitos 
de capital e tecnologia, em especial no grupo das empresas de micro e pequeno porte, implicam 
maior facilidade de ingresso no mercado e maior pressão concorrencial”.   
 
183 FREITAS, Maria Cristina Penido de; PRATES, Daniela Magalhães. O Mercado de crédito no 
Brasil: tendências recentes. FUNDAP – Grupo de Conjuntura, Economia Brasileira. Disponível em: 
<http://www.fundap.sp.gov.br/debatesfundap%5Cpdf%5CLivroPanorama_das_Economias_Internacio
nal_e_Brasileira/12_Mercado%20de%20credito%20no%20brasil_novo.pdf>. Acesso em: 5 jul. de 
2014. 
 
184 Vale destacar também que o intervalo de tempo estudado pelas autoras coincide com o período 
de fortalecimento do mercado de factoring no Brasil. Mesmo com a dificuldade de se encontrar 
informações referentes ao setor, muitas notícias e dados de associações como a ANFAC apontam 
para grande destaque no crescimento da atividade de factoring a partir de 2005. Neste ano, a Receita 
Federal contava com pouco mais de cinco mil cadastros de CNPJ de empresas de factoring e hoje, o 
número já ultrapassou a casa de dez mil empresas.  
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transição do governo Fernando Henrique Cardoso ao governo Lula, e (ii) a menor 

volatilidade macroeconômica, resultante da melhoria das contas externas no 

contexto internacional, gerando uma expectativa geral de redução nas taxas 

bancárias de juros. No entanto, com consequente diminuição dos ganhos com 

operações de tesouraria, os bancos precisaram redefinir suas estratégias 

operacionais, priorizando a expansão do crédito185.  

Os bancos identificaram na ampliação do crédito a pessoas físicas 

um enorme potencial de ganho, diante das expectativas otimistas quanto à 

recuperação do emprego e da renda sob o governo Lula. Para as 

instituições financeiras, o crédito às famílias é muito mais fácil de ser 

avaliado do que o crédito empresarial, que exige maior conhecimento 

dos negócios, análise financeira e monitoramento das atividades das 

empresas. Ao mesmo tempo, como as taxas de juros praticadas no 

segmento de pessoas físicas são mais altas, as operações de crédito 

pessoal são também muito mais rentáveis.  

Pela própria dinâmica macroeconômica, aqueles com a principal função de 

suprir a demanda por crédito – as instituições financeiras – perdem o estímulo para 

fomentar atividades cruciais ao crescimento e desenvolvimento do país186, deixando 

um mercado vasto e voraz às factorings. E, como agravante, há que se destacar a 

crescente concentração bancária vivida pelo mercado brasileiro. Nesse sentido, 

extremamente relevante coloca-se o estudo realizado pelo Instituto Ludwig von 

Mises Brasil187 publicado em setembro de 2012. 

O estudo chama a atenção para a tendência observada no mercado bancário 

nos últimos anos, evidenciando que um pequeno número de bancos passou a 

concentrar um valor crescente de ativos e depósitos durante os últimos 17 

																																																								
185 FREITAS, Maria Cristina Penido de; PRATES, Daniela Magalhães. O Mercado de crédito no 
Brasil: tendências recentes. FUNDAP – Grupo de Conjuntura, Economia Brasileira. Disponível em: 
<http://www.fundap.sp.gov.br/debatesfundap%5Cpdf%5CLivroPanorama_das_Economias_Internacio
nal_e_Brasileira/12_Mercado%20de%20credito%20no%20brasil_novo.pdf>. Acesso em: 5 jul. de 
2014. p. 216. (grifos nossos) 
 
186 Sobre este fato, interessante é a observação do Professor José Garcez Ghirardi em material 
publicada no Jornal Valor Econômico do dia 21 de maio de 2013 com o seguinte título: Cidadania não 
é consumo. Nela, o autor aponta para verdades mascaradas que se escondem por detrás de políticas 
de estímulo de crédito à classe média, crédito que não levará a um ganho de longo prazo e sim à 
postergação de medidas latentes que deveriam estar sendo corrigidas por outras formas que não a 
ilusão do crédito para bens de consumo.  
 
187 ULRICH, Fernando. A ameaça da concentração bancária no Brasil. Disponível em: 
<http://www.mises.org.br/ArticlePrint.aspx?id=1407>.  Acesso em: 5 jul. 2014. 
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anos. Assim, o percentual de ativos dos cinco maiores bancos 188  chega a 

corresponder a quase 80% do total de ativos das instituições financeiras, ou seja, 

além de o empresário sofrer com a falta de oferta de crédito de curto prazo para 

impulsionar as suas atividades, acaba contando com pouquíssimas opções de 

instituições, comprovando novamente a necessidade instalada por empresas de 

factoring para tentar sanar esta falha. Como menciona o artigo:  

a introdução do real, em julho de 1994, e a consequente estabilização da 

inflação foram os principais motores da consolidação bancária ocorrida no 

final da década de 1990 e início da de 2000.  Após várias privatizações, 

fusões, aquisições e liquidações de bancos públicos estaduais e federais, o 

número de bancos em operação no Brasil declinou de 248 para 133 em 

2007 (esta cifra leva em conta bancos comerciais, de investimento e outros, 

com a exceção de cooperativas de crédito).  Até o presente momento, este 

número segue inalterado.  Embora a quantidade de instituições financeiras 

possa indicar o quanto o sistema bancário foi reduzido a alguns poucos 

grandes bancos, é necessário também analisar o percentual de ativos e 

depósitos controlados pelos principais bancos189.  

Ainda, complementando este argumento, conforme se extrai de outros dados 

apresentados pela pesquisa do Grupo de Conjuntura do FUNDAP190, o crédito de 

curto prazo, ou seja, o crédito com recursos livres na modalidade de desconto de 

duplicatas, capital de giro e conta garantida, tem destaque relevante na performance 

das empresas e no impacto no mercado de crédito como um todo191. Mesmo com 

vasta oferta de modalidades de empréstimo com recursos livres para pessoas 

jurídicas, a concentração ocorre em poucas linhas de crédito, como o capital de giro, 

																																																								
188 São estes: <http://www.mises.org.br/ArticlePrint.aspx?id=1407> Acesso em: jul. 2014. 
 
189 Op. cit.  
 
190 FREITAS, Maria Cristina Penido de; PRATES, Daniela Magalhães. O Mercado de crédito no 
Brasil: tendências recentes. FUNDAP – Grupo de Conjuntura, Economia Brasileira. Disponível em: 
<http://www.fundap.sp.gov.br/debatesfundap%5Cpdf%5CLivroPanorama_das_Economias_Internacio
nal_e_Brasileira/12_Mercado%20de%20credito%20no%20brasil_novo.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2014. 
 
191  Estudo elaborado pelo SEBRAE também comprova este fenômeno (Dados disponíveis em: 
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/68E8BA44B99AAE48832572BC006D8275/$File/NT
00035182.pdf >. Acesso em 03 jul. 2014). O desconto de duplicatas e outros títulos apresentou 
grande crescimento se comparado ao passado. Atualmente, cerca de 10% das PMEs fazem uso de 
recursos financeiros obtidos junto a parente/amigos (contra 15% no passado), 7% assumiram 
empréstimos junto a bancos privados (contra 18% no passado), 4% fazem uso de leasing ou 
financeiras (contra 6% no passado) e apenas 3% utilizam-se de empréstimos com bancos oficiais 
(contra 7% no passado).  
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correspondendo a 38% do total relativo ao mês de maio de 2008 – o equivalente a 

R$ 126,5 bilhões –, seguido pela conta garantida, com 13,7% do total192.  

Frente a estas constatações, as empresas de factoring identificaram uma 

lacuna não suprida pelo mercado de crédito tradicional via instituições financeiras. 

Isto decorre do fato de bancos e demais estabelecimentos de crédito buscarem se 

resguardar e se proteger de eventuais perdas, exigindo, para tanto, garantias sólidas 

que apenas são obtidas mediante o processo formal193 de burocracia. Dessa forma, 

seu diferencial e atrativo é justamente oferecer o produto ou o serviço demandado 

por determinado perfil de cliente em um curto intervalo de tempo. Para tanto, sabe 

que sua exigência deve ser menor e, em contrapartida, o seu risco maior.  

Assim, resta mais do que evidente a origem da demanda, bem como sua 

justificativa194. Indo ao encontro deste cenário, entre os anos de 2005 e 2011, a 

indústria do factoring no Brasil apresentou crescimento acelerado, com o aumento 

médio de 16% em seu volume, comparado aos 12% da média mundial195. Conforme 

levantamento estatístico realizado em 2010 pela ANFAC, somente as empresas de 

fomento associadas 196  registraram movimento de R$ 81 bilhões em caixa, 

																																																								
192 FREITAS, Maria Cristina Penido de; PRATES, Daniela Magalhães. O Mercado de crédito no 
Brasil: tendências recentes. FUNDAP – Grupo de Conjuntura, Economia Brasileira. Disponível em: 
<http://www.fundap.sp.gov.br/debatesfundap%5Cpdf%5CLivroPanorama_das_Economias_Internacio
nal_e_Brasileira/12_Mercado%20de%20credito%20no%20brasil_novo.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2014. 
p. 228.  
 
193 Como menciona Anderson Rossa Righetto, o processo de concessão de crédito envolve uma 
burocracia própria de cada banco, mas que leva em conta (i) o perfil do gerente de contratos, (ii) a 
análise de informações cadastrais, (iii) a proposta de crédito, (iv) os riscos, (v) a provisão para 
créditos de liquidação duvidosa e (vi) garantias. Para as PMEs, muitas das etapas deste 
procedimento não conseguem ser cumpridas devido a sua estrutura enxuta e organização, o que 
além de constituir uma espécie de barreira de entrada ao mercado de crédito, também gera falta de 
agilidade para se atender a demanda por crédito rápido de curto prazo.  
 
194 Já em 1982, Attila de Souza Leão Andrade Junior (1982, p. 69) chamava a atenção para a 
importância do desenvolvimento da atividade do factoring no Brasil: “O advento das empresas de 
factoring beneficiaria também as empresas cedentes dos créditos que teriam fácil e sistemático 
acesso a uma fonte de crédito tão difícil nos dias atuais. Indubitavelmente, no momento em que as 
pequenas e as médias empresas brasileiras padecem da dificuldade de recorrer ao sistema financeiro 
nacional, essas empresas de factoring desempenhariam um papel extremamente relevante ao 
desenvolvimento das empresas no Brasil, em lhes facilitando acesso ao crédito imediato e a custo 
razoável.” 
 
195 Dados Brasilfactors disponíveis em: <http://www.brasilfactors.com.br/wp-
content/uploads/2012/12/Brasilfactors-Newsletter-Dez12.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2014. 
 
196 Apenas a título de esclarecimento, não existe qualquer obrigação por parte das empresas de 
factoring para se registrarem em associações, tais como ANFAC, ABFAC ou SINFAC, a aderência é 



	 90

atendendo um portfólio de 141 mil clientes, dos mais variados tamanhos e setores 

econômicos.  

Não há que se questionar o papel importante desenvolvido pelas factorings 

na propulsão do novo perfil de empresário197 e para as PMEs no Brasil, sendo a 

alternativa disponível ao desconto ou financiamento bancário. Vejamos as principais 

conclusões do Banco Mundial sobre a realidade brasileira do factoring:  

Factoring is an important alternative to the banking sector for the 

financing of small and medium enterprises. Given difficulties of entry into 

the formal banking system, factoring companies have found an important 

market niche. It is currently a key, if not the main, source of finance for 

SMEs. Factoring companies work at a much smaller scale than banks, in 

close association with the creditor. Thus, factoring companies are able to 

perform a credit risk assessment based on a day-to-day working 

relationship rather than on financial statements. However, factoring can 

only provide financing for working capital needs and not for long-term 

investments. Factoring enables quick but costly access to financing. But 

alternatives such as bank credit based on the discount of invoices is not 

much cheaper, and bank credit in the guise of personal or consumer 

overdraft facilities are more expensive.198  

 O trecho em destaque é objetivo, demonstrando que este nicho de mercado 

foi criado com base em uma demanda específica. Esta forte presença reflete o 

próprio perfil das factorings, que, pela forma como desenvolvem a sua atividade, 

permitem maior facilidade e agilidade na concessão de crédito199.  

																																																																																																																																																																													
facultativa. Por esta razão, os dados estatísticos da ANFAC apenas refletem determinada realidade, 
não abrangendo o setor como um todo.  
 
197 Nesse sentido, interessante atentar para pesquisa divulgada pelo SPC, afirmando que 77% dos 
novos empreendedores recorrem a financiamento próprio no momento de iniciar seu negócio, 7% 
recorreram ao crédito bancário e o mesmo percentual às outras instituições de crédito. A razão para 
tanto será que o crédito oferecido pelos bancos é limitado, a burocracia é alta e os juros cobrados são 
caros. Os bancos tendem a seguir um raciocínio mercadológico: preferem emprestar capital de giro a 
curto prazo (juros maiores) do que liberar crédito para um investimento de longo prazo (juros 
menores). Fonte: Último Segundo, disponível em: 
<http://www.ultimoinstante.com.br/empresas/micro-pequenas-empresas-html/77231-Pesquisa-

indita-SPC-traa-perfil-empreendedor-brasileiro.html#ixzz21lqUuvnB>. Acesso em: 5 jul. 2014.   
 
198 KUMAR, Anjali. Access to financial services in Brazil. Disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/EXTINCLUSIVEFINSYS/Resources/AccesstoFinancialServicesBr
azil.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2012. p. 260-261. (grifos nossos) 
 
199 Cabe fazer uma observação quanto à classificação desta atividade. Quando mencionamos que a 
atividade de factoring serve à concessão de crédito, não se quer afirmar que a empresa de factoring 
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De acordo com dados mais recentes sobre o factoring no âmbito global e 

nacional, em linha com o que relatam as estatísticas do Factors Chain 

International200, a indústria do factoring vem, crescentemente, aumentando a sua 

presença como forma de atividade de financiamento às empresas. O quadro abaixo 

apresenta a comparação entre o volume total negociado por todos os 69 países 

registrados na associação e o volume interno negociado no Brasil.  

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Volume 

Total 

Mundial 

(em 

milhões de 

euros) 

 

 

1.300.016 

 

 

1.323.957 

 

 

1.282.782

 

 

1.647.541

 

 

2.014.350

 

 

2.230.743 

 

 

2.230.479

Volume 

Total Brasil 

(em 

milhões de 

euros) 

 

 

21.060 

 

 

22.055 

 

 

29.640 

 

 

49.050 

 

 

45.623 

 

 

43.637 

 

 

31.552 

Percentual 1.6% 1.6% 2.3% 2.9% 2.2% 2.0% 1.4% 

__________ 

Fonte: Factors Chain International 

Em termos de volume total negociado, o Brasil encontra-se na 12a posição, 

atrás apenas da Alemanha, França, EUA, Itália, Holanda, Espanha, Reino Unido, 

China, Japão, Taiwan e Austrália201.  É interessante ainda notar que o Brasil possui 

presença relevante no mercado mundial de factoring desde o início da década de 

																																																																																																																																																																													
realiza uma operação típica e somente válida às instituições financeiras; pelo contrário, 
independentemente do debate sobre a caracterização de desconto bancário a forfait, a aquisição de 
direitos creditórios cumulada com a prestação de serviços permite que o cliente antecipe seu 
faturamento, atendendo à sua demanda por capital de giro ou capital de curto prazo. Em momento 
algum estamos afirmando que a empresa de factoring concede financiamento via modalidades 
específicas de instituições financeiras, como empréstimos e linhas de desconto bancário. 
   
200  Factors Chain International. Disponível em: <http://www.fci.nl/about-fci/statistics/total-factoring-
volume-by-country-last-7-years>. Acesso em: 29 jun. 2014.  
 
201 Factors Chain International. Disponível em: <http://www.fci.nl/about-fci/statistics/current-factoring-
turnover-by-country>. Acesso em: 3 jul. 2014. 
 



	 92

1990, ocupando a 20a posição no ano de 1992 em termos de volumes mundiais 

negociados202.  

No entanto, o que mais chama a atenção nas estatísticas apresentadas pela 

associação, com relação especificamente ao Brasil, é o número de empresas que 

desempenham a atividade de factoring, com o total reportado de 1.127 companhias 

faturizadoras, volume cinco vezes maior do que o segundo país que mais abriga 

empresas de factoring, sendo este a Alemanha, com 210 empresas, e o segundo, os 

Estados Unidos, com 110 companhias registradas. Como será adiante mais 

aprofundado, esta discrepância é resultado das características específicas da 

atividade de factoring no Brasil.  

Com relação ao número de empresas repostadas para a associação 

internacional, é preciso chamar a atenção para a forma de contabilização deste no 

país. No Brasil, somente existem duas associações que se dedicam às atividades de 

factoring, sendo estas a Associação Nacional de Fomento Comercial – ANFAC e a 

Associação Brasileira de Factoring – ABFAC. Estas não realizam controle rigoroso 

do número de associados e não existe nenhuma obrigação legal que imponha a 

necessidade de a empresa de factoring de se filiar com qualquer instituição. 

Basicamente, o único benefício oferecido para as empresas ao se filiar é um modelo 

de contrato de faturização inicial e algumas orientações gerais sobre a atividade.  

Deste modo, é possível constatar que não é uma tarefa fácil precisar-se o 

número de empresas de factoring realmente operantes no Brasil, já que o número da 

Factors Chain International baseia-se no número oficial reportado por estas duas 

associações que, por estarem presentes fisicamente apenas em São Paulo, acabam 

por não abarcar a conjuntura real do país203.   

A proliferação do número de empresas de factoring operando no Brasil 

decorre da falta de atenção do Estado para com esta atividade, e, por outro lado, de 

																																																								
202 FOSSATI, Giorgio; PORRO, Alberto. Il factoring. Aspetti economici, finanziari e giuridici. 
Milão: Dott. A. Giuffrè, 1994. p. 8.  
203 O fato de as associações estarem presentes fisicamente apenas no Estado de São Paulo não 
significa que empresas de factoring ao redor do país não possam ser filiadas; pelo contrário, a filiação 
é aberta a qualquer empresa de factoring.  
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uma demanda mal suprida por crédito de curto prazo para pequenas e médias 

empresas. Vejamos a observação de Newton de Lucca204 ainda em 1986: 

Diante desse quadro de inércia, não é de estranhar-se que, à míngua das 

atenções que a matéria deveria ter, estejam as soluções sendo 

engendradas no domínio exclusivo da prática (o que não seria em si um 

mal, escusava dizê-lo), mas com fórmulas que deixam a desejar no 

tocante à sua legalidade.  

 A passagem acima transcrita sugere que muitas empresas de factoring 

passam a operar como instituições financeiras ou realizando formas alternativas, 

que não cabíveis a este tipo de atividade. Esta situação, que se perpetua até os dias 

atuais, acaba por reforçar certo estigma de que a atividade é taxada, por operar em 

uma possível ilegalidade205, o que tenderia a reforçar o posicionamento das cortes 

em priorizar ou tender à defesa do devedor ou cliente da factoring em demandas 

judiciais.  

E, nesse contexto, a indústria de factoring passa a ser, potencialmente, um 

campo fértil para a manifestação do viés anticredor por parte do Judiciário, o que 

estimula a discussão do enforcement dos contratos de factoring no Brasil, afinal, se 

a atividade denota algum caráter duvidoso, existiria uma tendência de se defender o 

devedor por reflexo automático de se enxergar as factoring como exercendo uma 

atividade ilegal.  

 Desta forma, a análise conjunta dos dados da CEPAL, do IBGE e os dados 

tanto da ANFAC quanto do Factors Chain International permitem afirmar que, 

mesmo com forte presença no estímulo da economia, constata-se que o mercado de 

crédito de curto prazo para PMEs no Brasil é restrito, não atendendo a demanda 

instalada. A partir destas evidências, observa-se que o crescimento e o 

desenvolvimento da atividade do factoring no Brasil foram fortemente amparados 

pela restrição ao acesso ao crédito por parte das PMEs. Este segmento, sofrendo 

																																																								
204 DE LUCCA, Newton. A faturização no Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 1986. p. 34 (grifos 
nossos) 
 
205 Conforme mencionado na introdução deste capítulo e demonstrado pelas transcrições constantes 
na nota de rodapé número 3, seja em decorrência da má interpretação pelas autoridades, como o 
Banco Central, ou pela falta de atenção conferida pelos legisladores para com o assunto, o 
desenrolar desta atividade ocorreu a partir de uma sucessão de interpretações errôneas, gerando um 
equívoco quanto a sua real função e conceito. Isto tende a gerar uma ideia de que a atividade se 
desenvolveu na clandestinidade, o que conota um aspecto marginal e proibido.  
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com a falta de oferta de crédito, foi naturalmente forçado a procurar meios 

alternativos de suprir uma carência instalada.  

A partir desta exposição, buscamos chamar a atenção para a razão principal 

que torna o factoring um objeto de estudo para a discussão posta nesta tese. Ora, 

conforme retomamos no capítulo anterior, poucos são os estudos empíricos que se 

atentam para a posição do Judiciário frente aos contratos e nenhum estudo foi 

concebido especificamente para determinado segmento. Se as conclusões parciais 

das quais se tem conhecimento até o momento indicam que os contratos são 

cumpridos pelo Judiciário, com maior chance de perda para o devedor e não para o 

credor, como o Judiciário tende a se comportar no caso de uma atividade tão 

peculiar como o factoring? Esta é a resposta que buscaremos responder nos 

próximos capítulos. 
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Capítulo 4 

 

 Metodologia 

 Uma vez introduzidos o tema escolhido e a literatura que lhe deu respaldo, 

chega-se ao momento da apresentação da pesquisa e de seu método. Conforme 

demonstrado no capítulo anterior, a escolha da atividade de factoring como objeto 

de pesquisa ocorreu em virtude de três justificativas, sendo elas: (i) sua trajetória 

jurídica no Brasil, (ii) devido ao seu conceito jurídico, cujo debate levanta dúvidas e 

críticas com relação à caracterização da atividade e à forma como as partes 

estabelecem suas relações contratuais e, por fim, (iii) sua presença e relevância 

econômica no cenário do crédito brasileiro. A especial peculiaridade da atividade de 

factoring foi propulsora da curiosidade de analisar de maneira mais profunda de que 

forma as relações contratuais traduzem-se em demandas judiciais e como é o seu 

tratamento pelo Judiciário.  

Conforme já mencionado, o objetivo da presente dissertação é a de se avaliar 

o grau de enforcement substantivo dos contratos que embasam a atividade de 

factoring pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, para se testar a hipótese de existência ou não de um viés anticredor 

por parte do Judiciário. Para tanto, utilizamos o método da pesquisa jurisprudencial 

como ferramenta de análise qualitativa com o intuito de responder a seguinte 

questão: Como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul julgam os casos que envolvem a discussão da exigibilidade da 

relação contratual entre a empresa de factoring e o seu cliente? 

 Deste modo, para se alcançar o resultado almejado, foi necessário percorrer 

uma população de 1.855 decisões, o que constitui o universo dos casos cíveis 

relacionado ao assunto “factoring” nos tribunais selecionados, escolhendo 1.485 

decisões para servir de amostra. Deste total, apenas 85 casos, ou 5,7% dos 

julgados, discutem a relação contratual entre a empresa de factoring e seu cliente.  

 Além de se alcançar o objetivo do trabalho, a pesquisa também criou uma 

fotografia das principais características dos casos cíveis que envolvem empresas de 

factoring nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.  
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 Deste modo, o presente capítulo será dividido em duas partes. A primeira traz 

a metodologia utilizada na pesquisa, com a justificativa da escolha do método da 

análise jurisprudencial e as razões da seleção dos Tribunais de Justiça do Estado de 

São Paulo e do Estado do Rio Grande do Sul como alvo de estudo para a triagem 

das decisões e do STJ, e a segunda parte apresenta o detalhamento da pesquisa, 

com o levantamento das decisões e demonstrando a forma como optamos por dividir 

os resultados.  

 

4.1 Metodologia da pesquisa 

4.1.1 O método da pesquisa jurisprudencial  

Inicialmente, cabe aqui justificar a escolha do método da pesquisa 

jurisprudencial, que se assemelha, de certa forma, ao método de estudo de caso no 

seu propósito. A questão acima transcrita possui um objetivo claro de analisar o 

posicionamento dos desembargadores no momento em que julgam demandas 

contratuais relacionadas ao factoring. Desta forma, o foco da pesquisa é qualitativo e 

substancial, já que se confere importância na qualidade da argumentação utilizada 

pelos julgadores e não apenas a preocupação quantitativa com o número de casos.  

Considerando o foco da pesquisa jurisprudencial, entendemos ser este uma 

investigação empírica profunda das demandas que possuem como objeto principal a 

discussão da relação contratual entre factoring e seu cliente 206 . Esta relação 

contratual, em particular, está inserida em um contexto incerto que, a priori, poderia 

influenciar o magistrado no momento de proferir a sua decisão. Isto pois, somando 

as críticas da literatura nacional e internacional sobre enforcement contratual em 

países em desenvolvimento às justificativas da escolha da atividade de factoring 

para a pesquisa, não se pode concluir pela confirmação ou não da existência de um 

viés anticredor  no Judiciário brasileiro, principalmente com relação à atividade de 

factoring, sem se ater ao conteúdo das decisões proferidas.  

Por esta razão, outro método não se justificaria para a pesquisa, visto que a 

preocupação central está no conteúdo próprio das decisões judiciais analisadas e 

																																																								
206 Como aponta Yin (2010. p. 39): “Em outras palavras, você usaria o método de estudo de caso 
quando desejasse entender um fenômeno da vida real em profundidade, mas esse entendimento 
englobasse importantes condições contextuais – porque eram altamente pertinentes ao seu 
fenômeno de estudo” (grifos nossos).  
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não em números de decisões proferidas e derivações sobre estes, como estatísticas 

e demais resultados econométricos. 

Entendemos que a pesquisa jurisprudencial mostra-se eficaz para selecionar 

os principais julgados e, conjuntamente, o conteúdo que nos interessa. O processo 

de escolha das decisões envolve duas etapas: (i) o inventário, sendo este o 

isolamento das unidades de análises, palavras, temas e frases (no caso, utilizando-

se a palavra “factoring”), e (ii) a classificação das unidades comuns, revelando as 

categorias, em uma espécie de colocação em gavetas (assim como fizemos com a 

divisão por assuntos)207. Descreveremos melhor estas duas etapas abaixo. Por ora, 

vale ressaltar que a essência da pesquisa não é apenas a catalogação e descrição 

dos dados e informações disponíveis obtidas pelos julgados, mas, sim, a relevância 

do argumento e sua contextualização208.  

 A partir da escolha do método de estudo de caso, partimos para a justificativa 

dos Tribunais que serviram como base para a seleção da amostra, sendo estes o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul – TJRS e o Superior Tribunal de Justiça.  

 

4.1.2 Justificativa da escolha dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio 

Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça  

A escolha do TJSP fundamenta-se pela importância que este assume no 

contexto brasileiro. Afinal o estado de São Paulo, além de ser o estado mais 

populoso da nação209, é também o estado que representa o maior produto interno 

																																																								
207 MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 
2006, p. 35.  
 
208 Ver Gilberto de Andrade Martins (2006. p. 35-36): “A Análise de Conteúdo busca a essência da 
substância de um contexto nos detalhes dos dados e informações disponíveis. Não trabalha somente 
com o texto de per se, mas também com detalhes do contexto. O interesse não se restringe à 
descrição dos conteúdos. Deseja-lhe inferir sobre o todo da comunicação. Entre a descrição e a 
interpretação interpõe-se a inferência. Buscam-se entendimentos sobre as causas e antecedentes da 
mensagem, bem como seus efeitos e consequências.”  
 
209  Segundo os dados mais recentes publicados pelo IBGE, com base no CENSO de 2010. 
Disponível em: <http://7a12.ibge.gov.br/voce-sabia/curiosidades/estados-mais-populosos>. Acesso 
em: 6 ago. 2014.  
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bruto, com R$1,4 trilhão, em 2010, segundo dados do IBGE210. Além de dados 

macroeconômicos, o TJSP possui grande relevância no cenário contencioso 

brasileiro, por ser o Tribunal com o maior número de demandas instaladas e a 

instituição com maior número de processos como parte ré no Superior Tribunal de 

Justiça entre o período de fevereiro de 2004 e fevereiro de 2014211.  

Os dados segmentados da indústria de factoring 212  também confirmam a 

importância da região Sudeste para a atividade, já que ela possui o maior número de 

empresas associadas à ANFAC e o maior volume de capital movimentado se 

comparada às demais regiões do país.  

A escolha do TJRS, como uma segunda opção de Tribunal que pudesse 

servir de base para a comparação da pesquisa, foi pensada levando em 

consideração três fatores213: (i) fator econômico, sendo este a importância que a 

região Sul assume nas estatísticas da indústria de factoring214, classificada como a 

segunda região com maior número de empresas de factoring e também a segunda 

em termos de volume negociado, (ii) atitude discrepante que o TJRS apresentou no 

estudo de caso específico sobre os contratos de leasing se comparado ao TJSP215 e 

																																																								
210 Dados IBGE. Disponível em: <http://www.terra.com.br/economia/infograficos/pib-do-brasil/>. 
Acesso em: 6 ago. 2014.  
 
211 Pesquisa STJ. Disponível em: 
<http://ns2.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=113396>. Acesso 
em: 6 ago. 2014.  
 
212  Segundo dados da ANFAC, disponíveis em http://www.anfac.com.br/v3/factoring-
estatistica.jsp#factoring – último acesso em 11 jun. 2014 –, em 2010, 337 associados eram empresas 
da região sudeste, contra 73 da região sul, 71 da região nordeste, 38 da região centro-oeste e 34 da 
região norte. 
 
213 Adicionalmente a estes argumentos, vale citar pesquisa conduzida pelo STJ com o intuito de 
identificar quais as instituições mais demandadas neste Tribunal. É interessante notar que, entre o 
período de fevereiro de 1989 e fevereiro de 2014, o TJRS não aparece na lista, assim como o TJSP. 
Porém, para o intervalo de fevereiro de 2004 e fevereiro de 2014, o TJRS aparece na 14a posição, 
atrás do TJSP em 1ª posição, o TJMG em 9ª posição e o TJRJ em 13ª posição. E, para o ano de 
2013, o TJRS aparece em 8a posição, sendo parte ré em 2.935 processos, apenas atrás do TJSP, 
que aparece em 1ª posição, sendo parte ré em 12. 735 processos. Pesquisa Superior Tribunal de 
Justiça: Disponível em: 
<http://ns2.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=113396>. Acesso 
em: 6 ago 2014 
 
214 Op. cit.  
 
215 BERTRAN, Maria Paula Costa. A interpretação contratual e análise econômica do Direito: o 
caso da revisão dos contratos de leasing. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 102-103. 
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(iii) percentual de decisões discrepantes que apresenta no STJ quando o assunto é 

a revisão contratual216.  

Deste modo, a par da relevância econômica, vale chamar a atenção para os 

resultados obtidos por Maria Paula Bertran217 em sua pesquisa. A autora justifica a 

escolha do TJSP e do TJRS em função de eventuais diferenças de sensibilidade aos 

argumentos formadores da retórica da decisão, bem como de seu caráter 

dispositivo. Isto pois, existiria visão difundida de ser o TJRS mais defensor dos 

interesses dos consumidores218, enquanto que o TJSP seria colegiado de maior 

divisão entre câmaras 219 . Curioso foi o resultado apontado pela autora, 

demonstrando forte variação entre os resultados de sua pesquisa na comparação 

entre os dois Tribunais de Justiça, prevalecendo no TJRS as decisões favoráveis 

aos consumidores em 99% dos casos, enquanto que o TJSP manteve-se sutilmente 

mais favorável aos consumidores e à revisão dos contratos220. 

Este estigma serve de ingrediente especial à hipótese posta pela pesquisa, 

afinal, seria possível partir de uma constatação de que o TJRS apresenta uma 

tendência a proteger os consumidores, caracterizando-se como progressista, se 

comparado ao TJSP. Uma hipótese seria a de que executando ou não os contratos 

																																																								
216	YEUNG, Luciana Luk-Tai; AZEVEDO, Paulo Furquim. Pró-devedor ou pró-credor? Medindo o 
viés dos juízes brasileiros. São Paulo: Insper Working Paper, 2011. Disponível em: 
<http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2012/10/2011_wpe240.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2014. 
p. 22.	
217 BERTRAN, Maria Paula Costa. A interpretação contratual e análise econômica do Direito: o 
caso da revisão dos contratos de leasing. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 102-103.  
 
218  Quanto a esta justificativa, a autora cita a existência do movimento chamado de “Direito 
Alternativo” na jurisprudência gaúcha (BERTRAN, Maria Paula Costa. A interpretação contratual e 
análise econômica do Direito: o caso da revisão dos contratos de leasing. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008. p. 102-103. p. 49, nota de rodapé no. 52). 
 
219 BERTRAN, Maria Paula Costa. A interpretação contratual e análise econômica do Direito: o 
caso da revisão dos contratos de leasing. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 102-103. p. 49. 
  
220 BERTRAN, Maria Paula Costa. A interpretação contratual e análise econômica do Direito: o 
caso da revisão dos contratos de leasing. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 102-103. p. 103. Para 
os casos de decisões definitivas proferidas em segunda instância, o TJSP foi favorável aos 
consumidores em 114 casos, enquanto que o TJRS o foi em 1017 casos. Esta discrepância também 
é mantida em proporções menores para os casos favoráveis às empresas, sendo o TJSP favorável a 
estas em 70 casos e o TJRS em apenas 11 casos.  
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de fomento mercantil, a priori, o TJRS poderia assumir viés anticredor sempre em 

defesa da parte hipossuficientes, neste caso, o devedor221.  

O terceiro fundamento para a escolha do TJRS pauta-se no número de 

decisões revertidas que este Tribunal apresenta no STJ. Conforme relata o estudo 

de Luciana Yeung e Paulo Furquim de Azevedo222, com o objetivo de testar a 

hipótese da existência do viés pró-devedor nas cortes brasileiras, com base nas 

decisões do STJ, o caso do TJRS foi o mais peculiar em função de (i) ter contribuído 

com o maior número de processos para a base de dados e (ii) apresentando o viés 

mais significativamente anticredor223.  

Já a escolha das decisões do STJ coloca-se de forma complementar à 

pesquisa, por três razões principais.  

Por ser a última esfera disponível de discussão referente a assuntos 

regulamentados por leis, a jurisprudência do STJ caracteriza-se como uma espécie 

de “guia” para se entender as discussões travadas em sede de recurso de apelação 

e pelo número notório de demandas envolvendo a discussão de contratos 

bancários224. 

Além disso, diante da impossibilidade do reexame de provas, conferida pela 

limitação da Súmula nº 7 deste Tribunal225, entendemos que existe um filtro das 

demandas que lhe chegam. Deste modo, a fim de corroborar as matérias obtidas 

																																																								
221 Um dos argumentos correntes dos devedores ao pleitear a revisão contratual era o pedido de ser 
classificado como consumidor, exigindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse 
sentido, a tendência progressista do TJRS poderia servir de estímulo para se defender a constatação 
de um viés anticredor por parte deste Tribunal.  
222 YEUNG, Luciana Luk-Tai; AZEVEDO, Paulo Furquim. Pró-devedor ou pró-credor? Medindo o 
viés dos juízes brasileiros. São Paulo: Insper Working Paper, 2011. Disponível em: 
<http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2012/10/2011_wpe240.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2014. 
p. 22.  
 
223 De acordo com os autores, (YEUNG, Luciana Luk-Tai; AZEVEDO, Paulo Furquim, 2011.): “o STJ 
tende a desfavorecer o devedor em processos originados no Rio Grande do Sul. Ao que indica, os 
Ministros do STJ, ao reinterpretar os fatos de modo divergente, possivelmente mitigam o viés do 
predomínio do ativismo judicial dos magistrados gaúchos. Também foi significativo o coeficiente que 
mede a probabilidade de recursos vindos do Rio Grande do Sul serem modificados pelos Ministros. ” 
 
224  Segundo pesquisa do STJ, disponível em: 
<http://ns2.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=113396> – acesso 
em: 6 ago. 2014) – os bancos constam entre as partes mais demandadas neste Tribunal. No período 
de fevereiro de 2004 a fevereiro de 2014, a Caixa Econômica Federal aparece em 5º lugar como ré, o 
Banco do Brasil em 6º, o Banco Bradesco em 14º e o Banco Itaú em 16º.  
225 “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” 
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dentre os resultados analisados em ambos os Tribunais, buscamos identificar se 

alguma discussão específica sobre o tema de interesse ficou fora do alcance do 

TJSP e TJRS. 

Por esta razão, optamos apenas por pincelar os resultados principais da 

pesquisa, visto que, dos 40 casos totais da população selecionada dentro do 

intervalo proposto, apenas 14 constituíram a amostra complementar. O baixo 

número de decisões escolhidas decorre, principalmente, da exclusão feita com base 

na matéria discutida nos casos, uma vez que muitos casos referem-se às matérias 

penal e tributária226. 

 

4.1.3 Detalhamento da pesquisa 

 O primeiro passo foi selecionar a amostra dentro do universo de decisões 

disponíveis sobre o assunto. Vale ressaltar que, sendo a pesquisa feita apenas pelo 

sítio eletrônico dos tribunais, o universo de decisões pode ter sido prejudicado, uma 

vez que alguns julgados podem não ter sido disponibilizados227.  

 A seleção da amostra para os tribunais – TJSP, TJRS e STJ – ocorreu da 

seguinte forma: (i) a abertura do campo de pesquisa jurisprudencial no sítio 

eletrônico dos tribunais; e (ii) a triagem das decisões relevantes com critérios 

rigorosos de seleção, considerando as especificidades de cada tribunal, já que os 

meios de busca são diferentes.  

Se a pergunta da pesquisa consiste em saber como os tribunais julgam e 

executam os contratos de factoring para se confirmar ou não a hipótese de que 

existe enforcement contratual por parte do poder Judiciário, interessa, 

																																																								
226  São estas discussões sobre composição da base de cálculo da COFINS e do PIS para as 
empresas de factoring, incidência de Imposto sobre Serviços e julgamento de habeas corpus 
referentes a crimes contra o sistema financeiro. Nesse sentido ver: Agravo Regimental no Recurso 
Especial nº 1231459/RS, Ministro Benedito Golçalvez, data do julgamento: 05.09.2013 e Conflito de 
Competência nº 115338/PR, Ministro Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 26.06.2013. 
 
227  Para o TJSP, apenas são disponibilizadas as decisões que passam pelo crivo dos 
desembargadores, podendo não ser disponibilizadas decisões que a princípio não foram autorizadas. 
Considerando que o início da pesquisa ocorreu no ano de 2013, também é preciso relatar que o 
número total de decisões encontradas após a triagem feita manteve-se o mesmo no decorrer do 
período de agosto de 2013 e agosto de 2014. Ou seja, não houve variação no número de decisões 
para os anos selecionados durante este período. Esta observação é relevante, pois, caso houvesse 
qualquer alteração no número total de decisões, seria possível concluir que os tribunais alimentam 
seus sistemas de maneira não uniforme, o que prejudicaria qualquer pesquisa empírica realizada. 
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primeiramente, selecionar apenas os casos envolvendo empresas de factoring que 

se encaixam na esfera cível, excluindo as esferas penal, tributária e administrativa.  

Os meios de busca disponíveis nos tribunais de justiça tornam possível esta 

seleção. No TJSP existe uma ferramenta específica que permite selecionar os 

órgãos julgadores para a pesquisa e, neste caso, interessou-nos apenas as câmaras 

de direito privado. Já no TJRS, os mecanismos de busca são um pouco mais 

limitados, permitindo apenas selecionar o assunto entre cível ou criminal. No STJ, a 

pesquisa apenas foi feita inserindo o vocábulo “factoring”228 e delimitando o período 

temporal. Como o número de decisões encontradas foi menor, a seleção foi feita 

manualmente a partir da leitura de suas ementas e respectivas íntegras, quando 

necessário.   

Entendemos que a extensão a um período de cinco anos, com início em 

01.01.2009 e fim em 31.12.2013, foi suficiente para selecionar a quantidade de 

casos relevantes para se responder à pergunta e formular resultados. Sob o ponto 

de vista econômico, o período selecionado representa um período de ascensão da 

atividade no país229, bem como do número de empresas atuantes neste segmento, o 

que condiz como aumento crescente no número de casos envolvendo empresas de 

factoring nos tribunais selecionados entre os anos de 2009 e 2013. 

 

4.2 Levantamento das decisões  

 Introduzida a metodologia, chegamos ao momento de apresentação do 

levantamento das decisões.  

																																																								
228 Em primeiro lugar, se o interesse era o de explorar o universo das decisões cíveis nos tribunais 
selecionados, digitamos nos campos de busca a palavra “factoring”. Comumente, a doutrina utiliza-se 
do vocábulo americano "factoring", mesmo para explicar as características deste instituto de outras 
formas e, daí, temos as outras palavras como "fomento" ou "faturização", porém, sempre 
acompanhadas da palavra na língua inglesa. Mesmo com grande convicção de que o vocábulo 
“factoring” fosse o mais adequado para ser utilizado na triagem, tomamos o cuidado de testar se esta 
opção prejudicaria o universo de decisões a serem escolhidas.  A título de exemplo, no TJSP, para o 
ano de 2009 foram encontradas 167 decisões com a palavra "factoring" na ementa, 78 decisões com 
a expressão "fomento mercantil" e apenas 19 decisões com a palavra "faturização". Além disso, em 
praticamente todas as ocorrências, "fomento mercantil" e "faturização" sempre estavam 
acompanhados da palavra "factoring", ou seja, o universo foi coberto da forma mais ampla possível. A 
seleção de busca utilizando a palavra "factoring" foi feita no campo da ementa, pois, caso contrário, o 
número inicial de decisões a serem analisadas para cada ano tornava inviável a pesquisa, algo 
superior a 2 mil decisões por ano. 
 
229 Dados disponíveis em: < http://www.anfac.com.br/v3/factoring-estatistica.jsp#factoring>. Acesso 
em: 2 ago. 2014. 



	 103

A tabela abaixo mostra o total de decisões encontradas utilizando-se das 

ferramentas acima descritas no item “4.1.3”, o que consiste no total da nossa 

população e no total de decisões efetivamente analisadas, chamados de “decisões 

relevantes” para cada um dos tribunais.  

 

 

 

TJSP 

 

TJRS 

 

STJ 

 

Ano 

Total de 

decisões 

Decisões 

relevantes 
Ano 

Total de 

decisões 

Decisões 

relevantes 
Ano 

Total de 

decisões 

Decisões 

relevantes 

2009 167 116 2009 106 81 2009 7 2 

2010 196 157 2010 129 109 2010 6 2 

2011 311 231 2011 111 87 2011 6 2 

2012 333 274 2012 129 100 2012 12 5 

2013 290 238 2013 110 92 2013 9 3 

Total 1.270 1.016 Total 585 469 Total 40 14 

 

Somando-se o total geral de decisões selecionadas e o total de decisões da 

amostra, temos que 1.855 decisões constituem a população da pesquisa 

jurisprudencial e 1.485 decisões compõem a sua amostra, com variação de 20,6% 

entre a população e a amostra, o que resulta da seleção manual caso a caso feita 

com as decisões.  

De início, pontuamos que as decisões oriundas da triagem realizada no STJ 

não foram objeto de análise qualitativa, tendo em vista que utilizamos este Tribunal 

apenas a título de se corroborar o formato da divisão de matérias que propomos 

adiante e de se assegurar que nenhuma decisão com objeto diferente e importante à 

pesquisa ficaria excluída da nossa análise. O baixo número da amostra é resultado 

do tipo de demanda relacionada à factoring que chega neste Tribunal. Muitos casos 

versavam sobre matérias penal, tributária e administrativa, como a da necessidade 
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de inscrição, por parte da empresa de factoring, no Conselho Regional de 

Administração.  

Dentre os casos do STJ selecionados para compor a nossa amostra, é possível 

fazer a divisão nos seguintes temas: (i) limitação da cobrança de juros a 12% ao ano 

por parte das empresas de factoring230, (ii) exigência de nota promissória como 

garantia da operação de faturização231, (iii) investigação de causa subjacente para 

duplicatas negociadas com empresa de factoring 232 , (iv) investigação de causa 

subjacente para cheques negociados com empresa de factoring233, (v) discussão 

sobre o direito de regresso234, e (vi) aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

para a relação contratual de factoring235.  

Estes temas espelham as demandas que foram objeto de análise nos Tribunais 

de Justiça, comprovando que nenhuma matéria relevante para o nosso estudo 

deixou de ser coberta.  

Sendo assim, a maioria absoluta das decisões encontradas nos tribunais de 

justiça são recursos de apelação, mas também existem agravos de instrumento, 

agravos retidos, embargos de declaração e embargos infringentes. Após a leitura 

dos outros recursos que não apelação nos tribunais de justiça, percebemos que eles 

não se mostravam relevantes para responder a questão posta, visto que cuidavam 

de outras matérias que não a discussão de temas relacionados ao contrato de 

factoring ou à atividade em si236.  

Portanto, apenas foram objeto de estudo os recursos de apelação, o que 

contribuiu para um declínio no número de decisões analisadas. Mesmo que apenas 

																																																								
230 Recurso Especial nº 1048341/ RS.   
231 Recurso Especial nº 1305637/ PR.  
  
232 Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1161169/SP  
 
233 Recurso Especial nº 1270885/ SC 
 
234 Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1305454/SP 
 
235 Recurso Especial nº 938979/ SP 
 
236 Como exemplo, citam-se casos em que se discutia o benefício da justiça gratuita para o cliente da 
factoring ou terceiro, casos de ações de consignação em pagamento, casos referentes a contratos de 
compra e venda com reserve de domínio, entre outros. 
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focados nos recursos de apelação237, um segundo obstáculo foi o de averiguar se o 

julgado contava necessariamente com uma empresa de factoring como apelante ou 

apelado e não apenas como terceiro interessado. Algumas decisões apontavam nos 

polos passivo e ativo partes que estavam vinculadas à factoring, como seu cliente e 

terceiros na posição de sacado, porém, sem envolver a figura própria da factoring. 

Por esta razão, entendemos que a melhor opção seria apenas a de considerar os 

casos em que uma das partes fosse a empresa de factoring.  

A partir desta amostra, o segundo passo foi criar um questionário básico que 

catalogasse todas as decisões analisadas de forma objetiva e visando a colher as 

informações essenciais de cada julgado, com foco para os casos cujo objeto era a 

discussão do contrato de fomento. Para tanto, utilizamos uma tabela simples com 

cinco variantes: (i) “Ano/Número”, descrevendo o número do recurso e o ano 

correspondente; (ii) “Ação”, explicitando qual a demanda de origem na instância 

inferior; (iii) “Partes”, elencando a empresa de factoring como apelante ou apelada, 

(iv) “Objeto”, descrevendo a matéria discutida no julgado e, por fim, (v) “Resultado”, 

estipulando se a factoring obteve decisão favorável ou desfavorável. 	

Antes mesmo de tomar contato com as decisões da amostra, entendemos que, 

para se responder a pergunta de pesquisa, seria interessante contar com estas 

informações adicionais. Ao descrever o tipo de ação no questionário acima, o intuito 

foi o de saber qual demanda originou o recurso de apelação em instância superior. 

Em outras palavras, qual parte primeiramente recorreu ao Judiciário, a empresa de 

factoring em vias de tentar recuperar o seu crédito, seu cliente preocupado em 

discutir as bases do acordo firmado com a empresa de factoring ou um terceiro que 

esseja envolvido na cessão de crédito configurada? Deste modo, pode-se saber 

quem mais demanda e quem é mais demandado. Além disso, ao descrever as 

partes, o objetivo é saber se a empresa de factoring é apelante ou apelada, o que 

implica saber se ela obtém mais ou menos decisões favoráveis em primeira 

instância.  

																																																								
237 Além do grande número de ocorrências, a escolha pela análise dos recursos de apelação foi 
objeto de estudo e discussão na literatura norte-americana. Como destacam George L. Priest e 
Benjamin Klein (1984, p. 1-2), a análise de casos inseridos em recursos de apelação proporciona 
uma visão geral dos principais tipos de problemas sociais que demandam resolução legal. Nas 
palavras dos autores: “Appellate cases may tell us which disputes courts find troublesome and which 
they find easy to decide.”  
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Após estas duas etapas, confirmamos a possibilidade de dividir os julgados 

em temas e matérias específicas, levando a determinado resultado, favorável ou 

desfavorável às empresas de factoring.  

Posto este cenário e retomando um dado apresentado no início do presente 

capítulo, a maior surpresa da pesquisa foi a de identificar que apenas 85 decisões 

do total de 1.485, ou seja, 5,7% dos casos julgados pelo TJSP e TJRS, versam 

especificamente sobre a discussão dos contratos de fomento mercantil ou suas 

cláusulas. A esmagadora maioria dos casos, o total de 1.272, ou 84,5%, refere-se à 

discussão de casos relacionados aos seguintes assuntos: duplicata (724 decisões, 

ou 48,1%), cheque (381 decisões, ou 25.3%) e nota promissória (167 decisões, ou 

11,1%).  

Estas demandas são oriundas da própria dinâmica jurídica da operação de 

factoring. Conforme mencionamos no capítulo anterior, a operação de factoring 

ocorre, predominantemente, via cessão de crédito, mesmo que a tradição dos títulos 

tenha sido feita por endosso. Esta característica define a natureza contratual do 

factoring que, por estar sujeito às regras de cessão de crédito estipuladas no Código 

Civil, impõe os deveres decorrentes da boa-fé objetiva contratual, visto que existe a 

cobrança dos serviços no momento da aquisição dos títulos.  

Dentre estes deveres, podemos citar os principais, decorrentes do contrato de 

factoring: (i) conferência e monitoramento da entrega da mercadoria ou prestação de 

serviços por parte do seu cliente ao terceiro, (ii) conferência dos títulos a serem 

encaminhados a protesto pela impontualidade no pagamento, e (iii) conferência da 

validade dos títulos238. Nesse sentido, observa-se que a maioria das demandas 

relaciona-se à questão de análise dos fatos a fim de se constatar a cautela da 

empresa de factoring no momento da sua cobrança. 

A partir destes resultados, de forma inicial e objetiva, os números específicos 

para as demandas relacionadas ao contrato de factoring demonstram que uma 

demanda por parte do cliente da factoring para uma discussão contratual, como o 

questionamento de cláusulas contratuais e pedidos de revisão contratual, é quase 

inexistente. Esta postura passiva por parte do cliente da factoring pode ser resultado 

da existência de um caráter relacional nos contratos de factoring, que, por si só, 

																																																								
238  RIZZARDO, Arnaldo. Factoring. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 94-95. 
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a discussão principal que está inserida dentro de cada assunto, faz-se relevante 

retomar algumas considerações gerais feitas no “Capítulo III” sobre a caracterização 

e natureza jurídica da atividade de factoring e as características básicas do contrato 

de fomento mercantil.  

Em linhas gerais, por ter a operação de faturização natureza de ato misto ou 

complexo, visto que comporta ato civil e mercantil, existe uma união de cessão de 

crédito com prestação de serviços. Desta forma, como expressa Marcelo Negri 

Soares239, o negócio entre faturizador e faturizado envolve títulos de terceiro, mas 

que não estão sujeitos aos ditames que regem os títulos de crédito de modo geral, 

por não se tratar de mera circulação de títulos de crédito, distanciando-se da 

utilização corriqueira em transações comerciais240.  

A atividade de factoring no Brasil possui uma definição241  que visa a se 

equiparar à prática internacional, qual seja, a aquisição de direitos creditórios 

cumulada com a prestação de serviços. Por esta razão e pelo norte conceitual que o 

ordenamento jurídico brasileiro vem se inclinando, não é possível afirmar que a 

aquisição de direitos creditórios por parte da empresa de factoring será regida pelas 

normas especiais de cada título de crédito envolvido na operação242.  

																																																								
239 SOARES, Marcelo Negri. Contrato de factoring. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 26. 
 
240 Pontua Marcelo Negri (2010, p. 26): “Assim, se a faturizada recebe o valor em dinheiro, a moeda 
de pagamento dos serviços do factoring é a entrega dos títulos à faturizadora. Não é desse endosso 
que está se tratando, mas, sim, de uma operação de massa, na qual o comerciante “vende” os títulos 
que estavam em carteira na empresa, à espera do vencimento, antecipando os recebíveis. Não há 
endosso para responsabilização pelo não pagamento, mas apenas responsabilidade pela entrega da 
mercadoria ou serviço, ainda assim discutível, uma vez que factoring obrigatoriamente envolve o 
serviço de seleção do crédito, que é a parte que mais interessa à própria empresa de factoring. Vale 
dizer, ainda que a empresa de factoring tenha recebido cheques por endosso, essa operação não 
guarda as mesmas características do endosso como previsto na Lei Uniforme de Genebra, 
razão pela qual devem ser aplicados os preceitos específicos do negócio de faturização.” 
(grifos nossos) 
 
241 Referimo-nos aqui às definições do art. 28, § 1º, alínea “c”, 4, da Lei nº 8.984/95, que versa sobre 
o imposto de renda das pessoas jurídicas, o art. 15, § 1º, alínea d, da Lei nº 9.249/95, a Resolução nº 
2.144 do Conselho Monetário Nacional, o art. 36 da Lei nº 8.981/95 e o item 17.23 da Lei 
Complementar nº 116 de 2003. 
 
242  A título de exemplo, dentro do assunto “cheque”, mais de 80% dos casos referem-se à 
investigação da causa debendi para este título que, a princípio, possui caráter abstrato. Deste modo, 
a priori, a empresa de factoring não necessitaria investigar a causa do negócio que deu origem à 
emissão do cheque. Contudo, de acordo com as obrigações contratuais e conforme as disposições 
do Código Civil que versam sobre a cessão de crédito, um dos deveres de boa-fé por parte da 
empresa de factoring é, justamente, a conferência da validade dos títulos, visto assumir o risco caso 
haja inadimplemento do título. Nesse sentido, se houve a aquisição de um cheque, deve a factoring 
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Deste modo, existindo ainda divergências sobre a real caracterização deste 

instituto243, constatou-se um altíssimo número de demandas que se conectam à 

discussão de assuntos meramente práticos relacionados ao dia a dia da operação 

envolvendo os títulos que são objeto de negociação244. Em outras palavras, nota-se 

que a maioria das demandas está focada em discutir aspectos básicos referentes à 

própria forma dos títulos e legitimidade para a sua cobrança, no caso uma discussão 

típica de direito de regresso. Esta constatação pode se reverter em uma conclusão 

pontual; o maior gargalo dos Tribunais ao julgarem casos relacionados à atividade 

de factoring refere-se à própria postura e atitude das empresas de factoring na 

execução de suas atividades. Ou seja, as demandas possuem um foco mais 

explanatório do que conceitual, visto que os magistrados, a partir do conceito da 

atividade de factoring, devem constatar se o faturizador agiu nos limites legais ou se 

não observou determinados deveres.  

Este é o ponto central que causou surpresa no momento do resultado da 

pesquisa, podendo assim afirmar que a discussão da relação contratual entre 

faturizador e faturizado parece não ser relevante quando comparada a estas outras 

demandas. A investigação central foca-se em avaliar o grau de enforcement dos 

contratos de factoring pelos tribunais selecionados, porém, o que se extrai da 

pesquisa jurisprudencial são demandas que esbarram em conceitos e formas 

próprias da atividade de factoring. Contudo, o que se identifica é que este tipo de 

demanda poderia ser minimizado caso as empresas de factoring atuassem nos 

conformes legais a si aplicáveis.  

É por esta razão que no item “3.2” do Capítulo III buscamos diferenciar a 

atividade de factoring do desconto bancário, lançando as principais características 

que a constituem, como o direito de regresso pro soluto, decorrente de ser uma 

compra de recebíveis com preço estipulado por prestação de serviços. Nesse 

																																																																																																																																																																													
certificar-se que este foi emitido validamente, visto ser esta uma das essências da cobrança por sua 
prestação de serviços. 
 
243 Vale menção à passagem de Newton de Lucca (1986. p. 37) “Que a operação de faturização 
repousa numa cessão de crédito a títulos oneroso, ainda que sem o direito de regresso, não parece 
haver maiores dúvidas entre os autores, não obstante persista grande divergência, entre elas, no 
tocante à natureza jurídica da operação.” 
 
244 Quando nos referimos às atividades do dia a dia entendemos ser incluídas a negociação dos 
títulos, com a devida cautela no momento de sua aquisição. Se a empresa de factoring adquire 
duplicatas de determinado cliente, deve certificar-se da notificação da cessão de crédito ao terceiro, 
bem como de que a mercadoria foi entregue por seu cliente.  
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sentido, se existe uma compra com o deságio permitido por lei – limitação de juros a 

contratos não bancários de 1% ao mês – e a cobrança de taxa ou tarifa pela 

prestação dos serviços, deve a factoring agir em observância aos deveres da boa-fé 

contratual a que está adstrita.  

Contudo, em hipótese alguma, estamos afirmando que a discussão sobre a 

formalidade dos títulos de crédito ou até mesmo o conceito da atividade de factoring 

não seriam importantes e relevantes; pelo contrário, causou espanto a quantidade 

de decisões nesse sentido e por esta razão é que chamamos a atenção para este 

resultado lateral e não principal da pesquisa. 

Retomando a divisão entre matérias, entendemos não ser necessário 

discorrer sobre cada tema em separado, visto que todos estão conectados por um 

elo central que é a discussão de suas características em função de serem 

negociados via operação de factoring. Desta forma, seria infrutífero apresentar as 

principais características da duplicata mercantil, do cheque e da nota promissória. 

Assim sendo, agrupamos aqui quatro itens, sendo estes: (i) duplicata, (ii) cheque, (iii) 

nota promissória e (iv) outros em uma só explicação, conforme segue. 

 

4.3.1 Duplicata, cheque, nota promissória e outros 

  Duplicata, cheque e nota promissória são espécies de títulos de crédito com 

regulamentação por meio de normas próprias 245  pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, estabelecendo o Código Civil apenas uma diretiva geral, salvo disposição 

diversa em lei especial 246 . Tratando-se de títulos de crédito, possuem função 

principal de circulação, devendo a sua transferência obedecer às normas próprias 

																																																								
245 A duplicata rege-se pela Lei nº 5.474/78, o cheque pela Lei nº 7.357/85 e a nota promissória pelo 
Decreto-Lei nº 2.044 de 1908. 
 
246 Nas palavras de Arnaldo Rizzardo (2006. p. 1-2): “Embora aparentemente singela a disposição, 
graves as decorrências que dela advêm. A principal está na incidência supletiva das regras do Código 
Civil, limitando-se, no dizer de Fernando Netto Boiteux, a traçar regras gerais, seguindo vigor todos 
diplomas especiais que regulam os mais diversos títulos de crédito, e assim, o Decreto nº 2.044 de 
1908, as leis uniformes, as leis do cheque, das duplicatas, dos conhecimentos de transporte e 
depósito, os warrants, as ações das sociedades anônimas, as debêntures, e os demais títulos de 
crédito. Apenas na omissão de alguma norma das leis que regulamentam os vários tipos de crédito é 
que têm lugar as disposições do Código Civil.” 
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dos títulos nominativos, à ordem ou ao portador. Esclarecedora é a passagem de 

Arnaldo Rizzardo acerca deste tema: 

Assim acontece com o factoring, revelando uma tipicidade particular, de 

relações econômicas não identificadas com determinados padrões de 

regulações das atividades humanas. Não se confunde com o desconto, com 

a cessão, ou com outras figuras. Possui a sua marca, as suas 

características, o seu objeto e se impõe por si mesmo, dentro de sua 

peculiaridade. Chega-se, daí, a afastar o emprego de princípios e 

ditames de outras figuras. O Decreto 2.044, e assim a Lei 5.474, bem 

como a Lei Uniforme de Genebra sobre letras de câmbio e notas 

promissórias, disciplinam a emissão e circulação de títulos de crédito 

não ligados ou utilizados em figuras distintas. Surgindo o factoring 

dentro de suas características peculiares, impõe o respeito e a obediência 

segundo o seu conteúdo. Não é admissível utilizar instrumentos ou 

princípios de outros institutos dentro do significado com o qual foram 

criados.247  

Conforme realça a passagem transcrita, no caso específico da operação de 

factoring, sendo os créditos comerciais mobilizados por meio destes títulos 

cambiários, é preciso identificar qual o limite em que se esbarram as características 

especiais de cada título com as características próprias da cessão de crédito 

onerosa248 . De acordo com o resultado da pesquisa, percebe-se que esta é a 

principal tarefa dos desembargadores ao julgarem casos relacionados a estes 

títulos.  

Na forma de um exemplo concreto, se o cheque é considerado título de 

crédito abstrato cujas exceções não podem ser opostas aos terceiros de boa-fé, qual 

a razão de se abrir exceção e conceber o entendimento de que em operações de 

factoring, por se tratar de uma junção entre os conceitos de direito cambiário da 

cessão de crédito, é possível a investigação de sua causa subjacente para se 

																																																								
247  RIZZARDO, Arnaldo. Factoring 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 104. (grifos nossos) 
 
248  Discussão interessante foi proposta por Newton de Lucca (1986. p. 39-45) com relação à 
utilização da duplicata como ferramenta facilitadora da operação de factoring. Na opinião do autor, 
em função das próprias regras de Direito Cambiário, como aceite e endosso, é necessário propor 
interpretação condizente com a Lei Uniforme de Genebra que permita maior circulação desta figura, 
com o intuito de cada vez mais servir ao propósito da atividade de factoring.  
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confirmar ou não a existência da obrigação249? O mesmo raciocínio é aplicado à 

nota promissória: sendo esta um título perfeito, por que não poderia ser 

simplesmente executável ao servir de garantia a um contrato de factoring dentro dos 

limites legais aplicáveis? Estes são os tipos de questionamento enfrentados pelos 

Tribunais de Justiça e o STJ.  

Deste modo, a principal questão neste tipo de demanda é a identificação e 

confirmação das características próprias de cada título de crédito para se declarar a 

sua exigibilidade ou não, a fim de se confirmar se a empresa de factoring agiu com a 

devida cautela e de acordo com os deveres de boa-fé aplicáveis ao contrato de 

factoring, no momento em que encaminham determinado título a protesto.  

Neste sentido, independentemente da empresa de factoring ser a 

demandante ou a demandada, os desembargadores estão adstritos a confirmar as 

provas presentes em cada caso a fim de se saber se a empresa de factoring agiu 

dentro dos limites permitidos pelo ordenamento jurídico. Isto significa analisar se (i) 

notificou o sacado acerca de cessão, (ii) a notificação foi eficaz, (iii) agiu com a 

devida cautela no momento da seleção dos títulos, e (iv) possui razão jurídica para 

executá-los judicialmente ou de forma extrajudicial, via protesto, afinal, cobra-se a 

tarifa pela prestação de serviços250.  

A duplicata e o cheque são os títulos utilizados pelos clientes das empresas 

de factoring como objeto para se operar a cessão de crédito em troca do 

adiantamento do valor de face dos títulos, descontado valor referente ao fator 

cobrado pela prestação de serviços somados aos juros legais de 1% ao mês 

permitidos por lei. A contabilização dos casos foi específica quando o assunto era 

apenas duplicata, cheque e nota promissória, e conjunta quando a demanda versava 

sobre mais de um título ou não o especificava, sendo criado, por este motivo, um 

item diferente chamado de “outros”. 

																																																								
249  Ver Recurso Especial nº 612423 – STJ (Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, Julgamento em 
01.06.2006) “Da autonomia e da independência emana a regra de que o cheque não se vincula ao 
negócio jurídico que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não pode ser restringido em virtude 
das relações entre anteriores possuidores e o emitente. Comprovada, todavia, a ciência, pelo terceiro 
adquirente, sobre a mácula no negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque, as exceções 
pessoais do devedor passam a ser oponíveis ao portador, ainda que se trate de empresa de 
factoring.” 
250 Ver DONINI, Antonio Carlos. Manual do factoring (prático e teórico). São Paulo: Klarear, 2004. p. 
29-30. 
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Um exemplo prático que se repete em inúmeros casos refere-se à entrega 

das mercadorias oriundas de duplicatas negociadas. A factoring deve certificar-se da 

entrega da mercadoria por parte de seu cliente, exigindo-lhe o canhoto assinado 

pelo sacado que comprove a operação, para que possa demandar o seu cliente em 

juízo em virtude de vício no momento da cessão do título251.  

Outro exemplo de título executivo extrajudicial que se enquadra na divisão 

proposta e que correntemente foi encontrado na pesquisa em conjunto com a 

discussão da nota promissória dada em garantia é o contrato de confissão de dívida. 

Pelo que se extrai dos julgados, o contrato de confissão de dívida é celebrado 

quando o cliente, seja por vícios na cessão dos títulos, como ocorre com duplicatas 

frias ou falta de entrega de mercadorias, ou para própria manutenção de sua relação 

comercial com a empresa de factoring252, renegocia os seus débitos decorrentes de 

termos aditivos em um único contrato, na forma de novação. Ocorre que sua forma e 

substância, caso tenham sido confeccionadas à margem de padrões legais, 

sofreram questionamento por parte dos clientes.  

 

4.3.2 Falência 

Mesmo que o número total de decisões representando o tema de falência 

correspondam a apenas 15 casos da amostra, ou 1% do total dos julgados 

analisados, entendemos que o assunto não poderia ser ignorado. Como qualquer 

outra sociedade empresária, a empresa de factoring também pode pleitear o pedido 

																																																								
251  Ver excerto do voto do Relator Carlos Luiz Bianco no Recurso de Apelação nº 9109427-
71.2003.8.26.0000, Relator Carlos Luiz Bianco, Comarca de São Paulo, 17ª Câmara de Direito 
Privado, data de julgamento: 13.05.2009 e data de registro: 15.06.2009: “Bem por isso, no contrato de 
fomento mercantil, a cedente (faturizada) não pode ser acionada pela faturizadora, em regresso, em 
caso de inadimplemento por parte de terceiro devedor, salvo quando comprovada a existência de 
vício inerente ao negócio jurídico subjacente, i.e., mácula na emissão do título de crédito, 
como aventada na espécie.” (grifos nossos) 
252 Reconhecemos que esta afirmação é forte e um tanto reveladora, já que passa um entendimento 
ao leitor de que o cliente estaria assumindo responsabilidade por um débito que, legalmente, não lhe 
poderia ser imputado. Contudo, possuímos evidências fortes para sustentar esta afirmação baseados 
em entrevistas realizadas com algumas empresas de factoring no decorrer de 2013 para justificar um 
primeiro projeto de pesquisa elaborado para o curso de Mestrado. A intenção era a de se confirmar a 
relevância ou não da presença e aplicação do direito para a atividade de factoring, em função de 
evidências práticas que apontavam para a sua não relevância. Por isto, utilizamo-nos de entrevistas 
com algumas empresas de factoring que comprovavam a importância, por parte dos clientes, da 
manutenção da relação contratual com estas, muitas vezes assumindo obrigações que legalmente 
não que eram imputáveis, por exemplo, assumir débitos de seus sacados por mera impontualidade 
ou insolvência no pagamento.  
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de falência de terceiro caso haja a impontualidade no pagamento dos títulos 

cedidos. É vedado à empresa de factoring pleitear a falência de seu cliente em 

função da insolvência do devedor/sacado.  

Nestes casos, a empresa de factoring é sempre a parte demandante, com o 

intuito de (i) pleitear a falência de seu cliente nos limites legais permitidos253 ou (ii) 

habilitar-se no curso de processos de falência já em vigor, seja dos terceiros ou de 

seus próprios clientes.  

 

4.3.3 Contratos de factoring 

 Por fim, chega-se ao tema que é central para o estudo de caso, qual seja, a 

discussão do contrato de fomento mercantil entre a empresa de factoring e seu 

cliente. Mesmo com número inexpressivo, o resultado é revelador quanto ao 

argumento correntemente utilizado pelos clientes das factorings ao demandá-las em 

juízo e quanto ao posicionamento dos desembargadores frente a estas alegações.  

 Por já termos introduzido o conceito do contrato de factoring no item “3.2” do 

capítulo anterior, bem como as suas principais características, vale aqui novamente 

frisar que estas estas demandas pautam-se, basicamente, em dois objetos centrais: 

(i) na discussão do direito de regresso por parte da empresa de factoring e (ii) na 

cobrança dos encargos próprios da operação. Deste modo, partiremos diretamente 

para a análise qualitativa das decisões referentes a estes casos. 

 Após apresentar as bases para a pesquisa realizada, o próximo capítulo tem 

como foco central discorrer sobre os resultados quantitativos e, principalmente, 

qualitativos, bem como conclusões pontuais.  

 

  

																																																								
253 Quando falamos em limites legais permitidos, estamos nos referindo aos dispositivos da cessão de 
crédito, principalmente ao Art. 295, que caracteriza o cedente responsável pela validade dos títulos 
no momento da cessão. Nesse sentido, se o título possui vício, mesmo após a conferência cautelosa 
da empresa de factoring agindo de acordo com os deveres da boa-fé subjetiva, cabe, sim, o direito de 
regresso via ação especial, que no caso, pode ser o pedido de falência.  
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Capítulo 5  

 

Resultados e conclusões da pesquisa 

 

 Uma vez introduzido o detalhamento da pesquisa, partiremos para a análise 

dos resultados, conjuntamente com as conclusões que foram objeto da pesquisa 

jurisprudencial. Contudo, vale pontuar que, ao optar por seguir o fluxograma 

proposto no Capítulo 4, iremos, em primeiro lugar, apresentar os resultados 

quantitativos para as três colunas: factoring como autora/ré, factoring como 

apelante/apelada e decisões favoráveis e desfavoráveis, para que, no resultado final 

sobre as decisões proferidas pelos desembargadores – favoráveis ou desfavoráveis 

–, seja discutido o mérito qualitativo dos julgados que nos interessam. A discussão 

substantiva das decisões aparecerá juntamente com os resultados das tabelas que 

refletem o número de decisões favoráveis e desfavoráveis.  

 Entendemos que a apresentação da argumentação utilizada pelos julgadores 

é mais bem introduzida no momento em que todo o mapeamento numérico já foi 

realizado.  

 Retomando a metodologia explicada no Capítulo 4, sugerimos um 

questionário de controle para catalogar as decisões contendo itens que permitissem 

responder a algumas questões, tais como: tipo de ação em primeira instância, 

partes, objeto e resultado, o que adiante foi traduzido em tabelas que seguiram o 

fluxograma também proposto no capítulo anterior. As decisões do STJ, como já 

narrado no item de justificativa da escolha dos tribunais para a pesquisa, foram 

utilizadas como guia para se confirmar os assuntos e matérias objeto da nossa 

divisão por itens e entender a visão da corte superior sobre os temas julgados nos 

tribunais de justiça selecionados. Deste modo, todos os resultados abaixo 

apresentados referem-se às amostras do TJSP e TJRS para os períodos 

selecionados para o estudo de caso, ou seja, de 1o de janeiro de 2009 até 31 de 

dezembro de 2014.  
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5.1 Resultados quantitativos 

 Seguindo este modelo e com base na resposta ao item “Ação” do 

questionário de controle, as primeiras tabelas trazem a divisão entre empresas de 

factoring como autoras de demandas em primeira instância ou como rés. Os 

resultados comprovam que as empresas de factoring são mais demandadas em 

primeira instância do que demandam; em outras palavras, a factoring é ré em quase 

o dobro de casos em que é autora em primeira instância. O resultado geral da 

divisão entre factoring como autora e ré, sem passar pela divisão dos assuntos 

específicos, apontam para uma diferença considerável que é percebida em ambos 

os Tribunais de Justiça, apresentando crescimento para o período, com exceção do 

ano de 2013 para a tabela em que a factoring consta como demandada. Vejamos as 

tabelas e os gráficos abaixo: 

 

 

A. Factoring como autora/demandante em 
1a instância 

 

B. Factoring como ré/demandada em 1a 
instância 

 

 SP RS

2009 36 21 

Total 
2009 

 

57 

2010 42 41 

Total 
2010 

 

83 

2011 53 33 

Total 
2011 

 

86 

2012 94 48 

Total 
2012 

 

142 

2013 97 46 

Total 
2013 

 

143 

Total 
Geral 

       322              189

511 
 

 SP RS 

2009 80 60 

Total 
2009 

 

140 

2010 115 68 

Total 
2010 

 

183 

2011 178 54 

Total 
2011 

 

232 

2012 180 52 

Total 
2012 

 

232 

2013 141 46 

Total 
2013 

 

187 

Total 
Geral 

      694             280 

974 
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central de nossa análise e algumas demandas pontuais iniciadas por clientes para a 

discussão de imóvel dado em garantia para o contrato de faturização.   

Com base neste cenário, os terceiros possuem um papel muito mais ativo nas 

demandas judiciais cíveis contra empresas de factoring do que seus próprios 

clientes, que, em muitas ações, são também demandados no polo passivo 

conjuntamente com a empresa de factoring. Esta constatação permite-nos elaborar 

uma das primeiras conclusões antes mesmo de apresentar os resultados de 

demandas favoráveis ou não às factorings.  

Se o maior número de ações judiciais cíveis contra empresas de factoring nos 

Tribunais de Justiça refere-se a ações que visam a garantir a inexigibilidade de um 

título extrajudicial, o que se enquadra em uma das modalidades de nossa divisão 

(duplicata, cheque, nota promissória, confissão de dívida ou contrato), as factorings 

podem ou (i) estar agindo fora dos limites legais estabelecidos pelas regras de 

cessão de crédito, utilizando-se de meios de cobrança inadequados, como o 

protesto, ou, (ii) caso estejam atuando dentro da esfera legal permitida, estarem 

sofrendo ações que a reprimam de garantir seu direito pela própria condição se 

serem caracterizadas como empresas de factoring, o que sugeriria tanto a 

possibilidade da existência de um viés anticredor.  

Em outras palavras, se a maioria das demandas judiciais é decorrência de 

uma reação no mundo dos fatos a uma ação das empresas de factoring, seja por 

meio do protesto dos títulos ou por outro meio de cobrança extrajudicial, três 

explicações podem ser plausíveis antes de se analisar os próximos resultados: (i) a 

factoring age sem cautela, ou seja, sem observar seus deveres de boa-fé como 

cessionária do título de crédito, (ii) os devedores não aceitam a cobrança por 

determinadas razões, entre elas pelo fato de ter sido feita cessão à empresa de 

factoring, e (iii) utilizando-se do argumento de Arida et al., os devedores, a priori, 

estarão com a razão.  

De qualquer forma, estes primeiros resultados permitem constatar uma 

posição mais passiva das empresas de factoring com relação ao Judiciário, podendo 

ser causada por fatores distintos, seja pelo sucesso na composição extrajudicial, 

seja com seus clientes e/ou terceiros devedores ou ainda em uma possível aversão 
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ao posicionamento do Judiciário com relação à atividade, o que não é possível de 

ser confirmado apenas com estes resultados iniciais.  

Partindo deste mesmo raciocínio, apresentamos os resultados separados em 

que as empresas de factoring constam como demandantes e demandas em 1a 

instância para cada assunto. Vejamos: 

 

Duplicata 

Autora                    Ré 

Cheque 

Autora                    Ré 

 SP RS 

2009 6 5 

Total 
2009 

 

11 

2010 8 10 

Total 
2010 

 

18 

2011 8 9 

Total 
2011 

 

17 

2012 11 9 

Total 
2012 

 

20 

2013 22 13 

Total 
2013 

 

35 

Total 
Geral 

 55  | 46 

101 
 

 SP RS

2009 51 36 

Total 
2009 

 

87 

2010 66 36 

Total 
2010 

 

102 

2011 106 31 

Total 
2011 

 

137 

2012 123 38 

Total 
2012 

 

161 

2013 102 33 

Total 
2013 

 

135 

Total 
Geral

448 |174

622 
 

 SP RS

2009 14 10 

Total 
2009 

 

24 

2010 15 17 

Total 
2010 

 

32 

2011 21 13 

Total 
2011 

 

34 

2012 35 29 

Total 
2012 

 

64 

2013 26 21 

Total 
2013 

 

47 

Total 
Geral

111 | 90

201 

 SP RS

2009 12 14 

Total 
2009 

 

26 

2010 28 12 

Total 
2010 

 

40 

2011 37 15 

Total 
2011 

 

52 

2012 24 11 

Total 
2012 

 

35 

2013 20 7 

Total 
2013 

 

27 

Total 
Geral 

121 | 59 

180 
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Nota Promissória 

Autora                    Ré 

Outros 

Autora                    Ré 

 SP RS 
2009 5 - 
Total 
2009 

 
5 

2010 7 3 
Total 
2010 

 
10 

2011 13 2 
Total 
2011 

 
15 

2012 35 3 
Total 
2012 

 
38 

2013 31 1 
Total 
2013 

 
32 

Total 
Geral 

 91      9 
100 

 

 SP RS
2009 11 2 
Total 
2009 

 
13 

2010 11 1 
Total 
2010 

 
12 

2011 19 - 
Total 
2011 

 
19 

2012 16 - 
Total 
2012 

 
16 

2013 6 1 
Total 
2013 

 
7 

Total 
Geral

63      4
67 

 

 SP RS
2009 3 6 
Total 
2009 

 
9 

2010 10 7 
Total 
2010 

 
17 

2011 5 8 
Total 
2011 

 
13 

2012 7 5 
Total 
2012 

 
12 

2013 10 8 
Total 
2013 

 
18 

Total 
Geral

35   34
69 

 SP RS
2009 3 - 
Total 
2009 

 
3 

2010 3 13 
Total 
2010 

 
16 

2011 6 1 
Total 
2011 

 
7 

2012 8 1 
Total 
2012 

 
9 

2013 4 5 
Total 
2013 

 
9 

Total 
Geral 

 24   20 
44 
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Com base nos resultados divididos por assuntos, o maior número de 

ocorrências para casos em que as empresas de factoring constam como 

demandadas em 1ª instância relaciona-se à discussão envolvendo duplicatas. Em 

622 casos, as empresas de factoring foram demandadas por ações declaratórias de 

inexigibilidade de crédito, ações anulatórias e sustação de protesto, representando o 

percentual de 63,9%. Já para os casos em que as empresas de factoring são as 

autoras em primeira instância, as demandas envolvendo cheques representam 

39,3% do total de ações, ou 210 casos.  

Especificamente para os casos de discussão envolvendo o contrato de 

fomento mercantil, ou seja, o centro da discussão da pesquisa, é interessante notar 

que o número de casos julgados no TJSP e no TJRS não apresentam diferença 

considerável e discrepante, mesmo tomando como base o número total da amostra 

de ambos os tribunais. Deste modo, se comparada a parte ao todo, percebe-se que, 

percentualmente, o número de casos julgados pelo TJRS, ou 6,6%, envolvendo a 

discussão dos contratos de faturização é superior ao número de ações no TJSP, 

representando 5,2% do total.   

No total geral, tem-se que a demanda em 67% dos casos é iniciada pelos 

clientes e em apenas 33% pelas empresas de factoring, concluindo-se que tanto 

estas como aqueles acionam o judiciário para discutir o contrato celebrado. Quando 

iniciada pelos clientes, a demanda pode ser uma ação de revisão contratual ou uma 

ação de prestação de contas que visa a discutir a relação contratual em si mesma, 

via questionamento de cláusulas específicas, como a que versa sobre o direito de 

regresso, a remuneração da empresa de factoring ou até mesmo a conferência para 

se comprovar a efetiva prestação de serviços por parte da factoring.  

No entanto, vale ressaltar que a demanda iniciada em primeira instância pela 

empresa de factoring nem sempre vem revestida por meio da formulação de uma 

ação de revisão contratual. Para a contabilização dos resultados, optamos por 

classificar neste item ações de execução de título extrajudicial embasadas no 

contrato de fomento mercantil, ou seja, que utilizaram este instrumento como 

principal objeto à execução. Isto pois, a defesa de seus clientes era fundamentada 

exclusivamente na discussão das cláusulas contratuais, e a decisão proferida pelos 

desembargadores também amparavam-se nesta discussão.  
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De qualquer forma, o resultado parcial alinha-se com o resultado geral, já que 

a factoring sofre maior demanda judicial para a discussão dos contratos celebrados 

com seus clientes, levando à conclusão de que as condições e cláusulas de seu 

contrato podem levar a discussões e conflitos quanto a sua aplicação e execução. 

Discutidos os primeiros resultados, que se referem à primeira coluna do 

fluxograma elaborado para a contabilização dos resultados, partimos para a 

segunda coluna, com o objetivo de saber o número de ocorrências em que a 

empresa de factoring foi apelante ou apelada, o que permite concluir se em primeira 

instância obteve mais decisões favoráveis do que não favoráveis.  

 

Factoring como autora/demandante em 1a

instância 
Factoring como ré/demandada em 1a 

instância 

Apelante Apelada Apelante Apelada 

 SP RS 

2009 15 8 

Total 
2009 

 

23 

2010 19 15 

Total 
2010 

 

34 

2011 19 15 

Total 
2011 

 

34 

2012 47 23 

Total 
2012 

 

70 

2013 48 23 

Total 
2013 

 

71 

Total 
Geral 

 148    84 

232 
 

 SP RS

2009 21 13 

Total 
2009 

 

34 

2010 23 26 

Total 
2010 

 

49 

2011 34 18 

Total 
2011 

 

852 

2012 47  25 

Total 
2012 

 

72 

2013 49 23 

Total 
2013 

 

72 

Total 
Geral 

174  105

279 
 

 SP RS

2009 33 30 

Total 
2009 

 

63 

2010 56 35 

Total 
2010 

 

91 

2011 85 32 

Total 
2011 

 

117 

2012 96 40 

Total 
2012 

 

136 

2013 94 37 

Total 
2013 

 

131 

Total 
Geral

364  174

538 

 SP RS 

2009 46 30 

Total 
2009 

 

76 

2010 59 33 

Total 
2010 

 

92 

2011 93 22 

Total 
2011 

 

115 

2012 84 12 

Total 
2012 

 

96 

2013 47 9 

Total 
2013 

 

56 

Total 
Geral 

 329  106 

435 
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Os resultados quantitativos de primeira instância assemelham-se às 

conclusões obtidas no trabalho de Luciana Yeung e Paulo Furquim256, visto que os 

dados descritivos obtidos nesta pesquisa demonstram que as decisões judiciais não 

comprovam forte pendência para um ou outro lado da relação contratual, pois 44,2% 

dos julgados foram a favor do devedor, e 53,6% foram a favor do credor.  

Ao fazer a análise segmentada por assunto, o número que mais chama a 

atenção refere-se à quantidade de casos em que a factoring é ré em primeira 

instância e apelante, somando um total de 389 ocorrências, ou 72,3% do total de 

538 casos. Estes dados demonstram que, além de ser mais demandada em primeira 

instância, via ações declaratórias de inexigibilidade de títulos e ações ordinárias de 

sustação de protesto, os resultados também não lhe são favoráveis, recorrendo aos 

Tribunais de Justiça para a reversão do julgado.  

Por outro lado, um número que chama a atenção refere-se às demandas em 

que as empresas de factoring são autoras em primeira instância e apeladas nos 

Tribunais de Justiça. Do total de 279 casos, 44,8% referem-se à cobrança de 

cheques por empresas de factoring, ou seja, quase metade dos casos refere-se a 

apenas um assunto, dentre os seis resultantes da divisão, mostrando claramente 

uma polarização da discussão.   

Entendemos que, para esta coluna de análise do fluxograma elaborado, não é 

relevante aqui detalhar os resultados separados para cada matéria, com exceção do 

item que interessa à pergunta do estudo de caso, sendo este o da discussão dos 

contratos de faturização. Por esta razão, os demais resultados encontram-se na 

forma de apêndice ao presente trabalho. Portanto, segue o detalhamento para os 

casos que discutem os contratos de fomento mercantil. Vejamos: 

  

																																																								
256 YEUNG, Luciana Luk-Tai; AZEVEDO, Paulo Furquim. Pró-devedor ou pró-credor? Medindo o 
viés dos juízes brasileiros. São Paulo: Insper Working Paper, 2011. Disponível em: 
<http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2012/10/2011_wpe240.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2014.  
p. 22. 
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Discussão dos Contratos de Fomento Mercantil 

Factoring como autora/demandante em 
1a instância 

Factoring como ré/demandada em 1a 
instância 

Apelante Apelada Apelante Apelada 

 SP RS 

2009 2 - 

Total 
2009 

 

2 

2010 - 1 

Total 
2010 

 

1 

2011 - - 

Total 
2011 

 

- 

2012 - - 

Total 
2012 

 

- 

2013 - 1 

Total 
2013 

 

1 

Total 
Geral 

 2          2 

4 
 

 SP RS

2009 4 - 

Total 
2009 

 

4 

2010 - 2 

Total 
2010 

 

2 

2011 5 1 

Total 
2011 

 

6 

2012 3   2 

Total 
2012 

 

5 

2013 1 2 

Total 
2013 

 

3 

Total 
Geral 

13        7

20 
 

 SP RS

2009 - - 

Total 
2009 

 

- 

2010 4 1 

Total 
2010 

 

5 

2011 2 1 

Total 
2011 

 

3 

2012 1 - 

Total 
2012 

 

1 

2013 1 - 

Total 
2013 

 

1 

Total 
Geral

8          2

10 

 SP RS 

2009 3 8 

Total 
2009 

 

11 

2010 4 5 

Total 
2010 

 

9 

2011 7 6 

Total 
2011 

 

13 

2012 8 2 

Total 
2012 

 

10 

2013 8 - 

Total 
2013 

 

8 

Total 
Geral

 30       21 

51 

 

Uma vez já concluído que a factoring é mais demandada do que demanda, 

percebemos pelos resultados acima detalhados que as decisões proferidas em 

primeira instância são mais favoráveis à manutenção das cláusulas contratuais e do 

pactuado, daí figurar em 51 casos, ou 83,6% das ocorrências, como apelada e em 

apenas 16,4% dos casos como apelante. O mesmo resultado é encontrado para os 

casos em que demanda em primeira instância, com 83,3% das demandas constando 

como apelada e apenas 16,7% como apelante.  

A partir destes resultados, já é possível identificar que, a priori, as empresas 

de factoring tendem a se contentar com o resultado proferido em primeira instância 

para a manutenção das cláusulas e condições pactuadas, ou seja, os juízes tendem 

a priorizar a vontade das partes quando da celebração do contrato, levando a 

entender que existem fortes indícios de que os contratos são fortemente mantidos e 

exigíveis pelo judiciário de primeira instância. Mesmo sem apresentar o resultado da 
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última coluna do fluxograma – número de decisões favoráveis e desfavoráveis – 

conclui-se que mais decisões favoráveis às factorings, com relação a manutenção 

das cláusulas livremente pactuadas, são proferidas em primeira instância, atestando 

existir alto grau de enforcement do Judiciário com relação aos contratos de fomento 

mercantil.  

Entretanto, ainda não chegamos à resposta da pergunta do estudo de caso, 

visto ser restringida aos tribunais analisados. Daí a apresentação dos resultados que 

compõem a última coluna do fluxograma, contabilizando o número de casos em que 

as empresas de factoring obtiveram decisões favoráveis e desfavoráveis, como 

segue:  

 

Factoring como autora/demandante em 1a instância 

Apelante Apelada 

Favorável Desfavorável Favorável Desfavorável 

 SP RS 

2009 7 1 

Total 
2009 

 

8 

2010 7 5 

Total 
2010 

 

12 

2011 5 2 

Total 
2011 

 

7 

2012 14 3 

Total 
2012 

 

17 

2013 12 8 

Total 
2013 

 

20 

Total 
Geral 

 45      19 

64 
 

 SP RS

2009 8 7 

Total 
2009 

 

15 

2010 12 10 

Total 
2010 

 

22 

2011 14 13 

Total 
2011 

 

27 

2012 33 20 

Total 
2012 

 

53 

2013 36 15 

Total 
2013 

 

51 

Total 
Geral 

103   65

168 

 SP RS

2009 11 8 

Total 
2009 

 

19 

2010 12 16 

Total 
2010 

 

28 

2011 20 16 

Total 
2011 

 

36 

2012 23 17 

Total 
2012 

 

30 

2013 16 13 

Total 
2013 

 

29 

Total 
Geral

  82   70

152 

 SP RS 

2009 10 5 

Total 
2009 

 

15 

2010 11 10 

Total 
2010 

 

21 

2011 14 2 

Total 
2011 

 

16 

2012 24 8 

Total 
2012 

 

32 

2013 33 10 

Total 
2013 

 

43 

Total 
Geral 

 92     35 

127 
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Factoring como ré/demandada em 1a instância 

Apelante Apelada 

Favorável Desfavorável Favorável Desfavorável 

 SP RS 

2009 10 8 

Total 
2009 

 

18 

2010 21 5 

Total 
2010 

 

26 

2011 27 7 

Total 
2011 

 

35 

2012 21 12 

Total 
2012 

 

         33 

2013 18 5 

Total 
2013 

 

23 

Total 
Geral 

 97     37 

134 
 

 SP RS

2009 23 22 

Total 
2009 

 

55 

2010 35 30 

Total 
2010 

 

65 

2011 58 25 

Total 
2011 

 

83 

2012 75 28 

Total 
2012 

 

103 

2013 76 32 

Total 
2013 

 

108 

Total 
Geral 

267 137

404 

 SP RS

2009 26 19 

Total 
2009 

 

45 

2010 24 22 

Total 
2010 

 

46 

2011 38 12 

Total 
2011 

 

50 

2012 34 4 

Total 
2012 

 

38 

2013 17 3 

Total 
2013 

 

20 

Total 
Geral

139   60

199 

 SP RS 

2009 20 11 

Total 
2009 

 

31 

2010 35 13 

Total 
2010 

 

48 

2011 55 10 

Total 
2011 

 

65 

2012 50 8 

Total 
2012 

 

58 

2013 30 6 

Total 
2013 

 

36 

Total 
Geral 

 190   48 

238 
 

 

Para o total geral, tem-se que as empresas de factoring, com exceção de 

quando demandam em primeira instância e são apeladas, obtêm mais decisões 

desfavoráveis do que favoráveis. Atuando como apelantes, independentemente de 

serem autoras ou rés em primeira instância, as empresas de factoring obtêm mais 

decisões desfavoráveis do que favoráveis, 72,4% quando autoras e 75,1% quando 

rés. Já quando apeladas, o percentual se mantém estável em todos os casos, com a 

diferença de obterem 54,5% de decisões favoráveis quando autoras e apeladas, e o 

mesmo percentual de decisões desfavoráveis quando figuram na posição de 

demandadas.  

Em consonância com a argumentação dos julgados para todas as matérias, 

principalmente referindo-se à exigibilidade dos títulos de crédito, com exceção dos 

casos específicos que versam sobre o contrato de factoring, o que se constata é a 

atenção dos desembargadores para a investigação das provas que constituem os 
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casos com o intuito de saber, basicamente, se a empresa de factoring agiu com 

cautela no momento da aquisição dos títulos. Em outras palavras, o foco dos 

julgadores está na avaliação da observação dos seus deveres laterais de boa-fé por 

parte da factoring257. Por esta razão é que o conjunto probatório reveste-se de 

tamanha proporção, visto que não se pode apenas aplicar as regras de direito 

cambiário. A averiguação probatória e a argumentação justificativa dos 

desembargadores foram bem fundamentadas, atribuindo razão à parte que agiu nos 

limites legais e seguindo as regras aplicáveis a cada caso específico258.  

																																																								
 
 
 
 
257  Ver a argumentação presente nos seguintes julgados: Recurso de Apelação no. 0010997-
58.2011.8.26.0066, Relator Ademir Benedito, Comarca de Barretos, 21ª Câmara de Direito Privado, 
data de julgamento: 02.12.2013 e data de registro: 19.12.2013: “Em situação como essa, a 
inexigibilidade do título relacionada à causa da emissão somente poderia ser oposta ao terceiro 
portador caso este houvesse, conscientemente, procedido de má-fé, nos exatos termos do 
disposto no art. 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85). Este não é o caso dos autos, em que a 
requerida se qualifica como terceira de boa-fé, pois não há nenhum início de prova de que 
assim não seja.”(grifos nossos) Recurso de Apelação no. 0028340-89.2011.8.26.0576, Relator 
Ricardo Negrão, Comarca de São José do Rio Preto, 21ª Câmara de Direito Privado, data de 
julgamento: 17.12.2013 e data de registro: 20.12.2013: “O título garantidor foi transferido de maneira 
inconteste à faturizadora, com repasse integral das prerrogativas existentes para defesa do seu 
crédito, dentre elas o encaminhamento a protesto. Certo é que os correqueridos deveriam ter se 
cercado de maiores cuidados antes de apresentar o título a protesto, ou mesmo antes quando 
entabulava transação com o antigo credor, colocando em discussão a relação jurídica de direito 
material existente entre sacador e sacado. De fato, a literalidade característica do direito cambiário 
sofre acentuada atenuação ante a causalidade da duplicata, que pressupõe sempre uma relação 
jurídica hígida, devendo ser ligada a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços.” 
(grifos nossos) 
 
258 Como exemplo, segue a argumentação dos seguintes julgados referente à averiguação probatória:    
Recurso de Apelação nº 9073323-51.2001.8.26.0000, Relator Maria Lúcia Pizzotti, Comarca de São 
Paulo, 24ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 30.08.2010 e data de registro: 21.09.2010: 
“Embora insista em fazer referência à missiva acostada às fls. 95, vê-se que o teor do documento não 
reflete o que alega. O que ali se vê é simples solicitação de prorrogação de prazo de vencimento dos 
títulos, não se registrando, em nenhum momento, indicativo de desfazimento dos negócios. Não 
bastasse, dentre os documentos apresentados com a resposta, tem-se cópias de notas ficais e 
respectivos comprovantes de entregas de mercadorias, o que indica aperfeiçoamento da 
compra e venda mercantil, legitimando o saque das duplicatas negociadas. Por último, no 
tocante a esse tópico, convém registrar que a ré não apresentou um documento sequer firmado por 
qualquer dos devedores indicando a inexistência dos negócios que motivaram o saque dos títulos de 
crédito.” (grifos nossos) Recurso de Apelação nº 70055281067, Relator Liege Puricelli Pires, 
Comarca de Gravataí, data de julgamento: 29.08.2013: “O faturizador, no caso a empresa Spread 
Factoring Fomento Comercial Ltda, ao receber/adquirir os cheques, assumiu todos os riscos de 
eventual inadimplemento do crédito original. Assim, existindo mácula no negócio originário, é 
direito do devedor se opor ao pagamento do título em face do réu embargante. (…)  No caso 
dos autos, o embargante alega que a origem do débito padece de vício, pois as mercadorias 
adquiridas não lhe foram entregues. A versão das testemunhas se coaduna com aquela 
apresentada pela embargante, qual seja, de que não houve a entrega das mercadorias.” (grifos 
nossos) 
 



	 131

O fato de as empresas de factoring obterem mais decisões desfavoráveis do 

que favoráveis não denota nenhum tipo de viés dos tribunais com relação à 

especificidade e caráter peculiar da atividade; pelo contrário, chega-se à conclusão, 

após a leitura dos casos, de que muitas empresas de factoring agem fora do escopo 

legal permitido, cobrando títulos que não são devidos, por não estarem revestidos de 

suas características próprias como certeza e liquidez, demandando as partes que 

não deveriam sofrer cobrança.  

Novamente, o assunto que mais influencia e impulsiona os números totais 

refere-se a demandas referentes às duplicatas. Considerando o maior número de 

decisões desfavoráveis por item – factoring como ré em primeira instância/apelante, 

com um total de 404 decisões –, somente para o item duplicatas são atribuíveis 297 

julgados, ou 73,5% dos casos. Este resultado indica que as factoring agem, muitas 

vezes, com o intuito de prevalecer o seu interesse financeiro sobre os limites legais. 

Se existe cobrança por parte de seus serviços para a seleção segura dos títulos, não 

caberia a esta executar quaisquer títulos quando não revestidos de suas 

formalidades. Em outras palavras, a elas não cabe o direito de regresso por mera 

insolvência ou impontualidade do pagamento do devedor/sacado ou a cobrança 

destes quando exista vício de origem nos títulos que foram objeto da cessão259.  

Os resultados acima obtidos não refletem o cenário específico das demandas 

que envolvem a discussão do contrato de factoring. Observemos as tabelas abaixo.  

 

 

 

 

 

 

																																																																																																																																																																													
 
259 Ver: Recurso de Apelação nº 0144582-41.2010.8.26.0100, Relator Salles Vieira, Comarca de São 
Paulo, 24ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 03.10.2013 e data de registro: 15.10.2013; 
Recurso de Apelação nº 0144582-41.2010.8.26.0100, Relator Jovino de Sillos, Comarca de São 
Paulo, 16ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 11.09.2012 e data de registro: 25.10.2013; 
Recurso de Apelação nº 70025321894, Relator Odone Sanguiné, Comarca de Porto Alegre, data de 
julgamento: 17.12.2008. 
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empresas de factoring. No total, a factoring obteve decisões favoráveis em 

exatamente 80% dos casos que discutem a exigibilidade contratual, 

independentemente da classificação adotada. Ao figurar como autora em primeira 

instância, ou seja, quando pleiteia a execução do contrato, este percentual aumenta 

para 88%, ou 22 casos do total de 25 da amostra, e quando ré, ou quando 

demandada via ação de revisão contratual, o percentual sofre leve queda e perfaz o 

total de 76,7%, ou 46 julgados do total de 60.  

Vale aqui notar que, diferentemente das constatações de Maria Paula Bertran 

em sua pesquisa com os contratos de leasing260, os Tribunais de Justiça de São 

Paulo e do Rio Grande do Sul não apresentaram divergência no tratamento dos 

casos relacionados ao contrato de factoring. Pelo contrário, o posicionamento de 

ambos os Tribunais deu-se no mesmo sentido, inclusive utilizando-se da mesma 

forma argumentativa. 

Enfim, chegamos aos números que servem como respaldo para a pergunta 

elaborada ao estudo de caso, sendo necessária a análise qualitativa das decisões. 

Ou seja, confirmando-se a hipótese de que o grau de enforcement dos contratos de 

fomento mercantil por parte do TJSP e TJRS é alto, qual é a fundamentação 

utilizada pelos desembargadores ao proferirem as suas decisões? Em outras 

palavras, como eles tendem a julgar esta matéria em específico? 

5.2 Resultados Qualitativos 

Enfim, chegamos ao ponto central da pesquisa, a análise qualitativa das 

decisões proferidas pelos desembargadores para os casos que têm por objeto a 

discussão de demandas relacionadas ao contrato de factoring. Com base na 

amostra dos 85 casos, analisamos a justificativa presente em cada julgado a fim de 

constatar qual o tipo de argumentação utilizada pelos magistrados.  

Os casos que versam sobre o contrato de factoring, conforme já pontuado, 

podem ser decorrentes de (i) ação de revisão contratual, (ii) ação de prestação de 

contas, (iii) ação de execução de título extrajudicial e (iv) ação monitória. Como 

restou comprovado, as decisões de primeira instância são mais favoráveis às 

																																																								
260 BERTRAN, Maria Paula Costa. A interpretação contratual e análise econômica do Direito: o 
caso da revisão dos contratos de leasing. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 102. 
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factorings do que aos seus clientes, daí ser necessária uma investigação mais 

cuidadosa e relevante com relação ao argumento utilizado pelos clientes das 

empresas de factoring ao formularem as suas demandas e respostas.   

Todos os casos que possuem como objeto a discussão do contrato de 

factoring vêm acompanhados de duas características centrais: (i) a alegação de 

práticas abusivas por parte da empresa de factoring, que viriam revestidas sob a 

forma de cláusulas contratuais que disciplinam os encargos referentes à operação 

de factoring261, sejam eles tarifas, fator, juros e multas, e a cláusula de recompra dos 

títulos, ou também chamado de direito de regresso, e (ii) uma argumentação 

genérica por parte do devedor ensejando ser a parte mais fraca da relação 

contratual, resultando em fundamentações distintas como a necessidade de 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, por ser a parte 

hipossuficiente e vítima de agiotagem, ou seja, um argumento de caráter social para 

tentar sensibilizar o magistrado262.  

Estes dois elementos, cumulativos ou não, fazem-se presentes em todos os 

julgados sobre o assunto e para uma melhor análise qualitativa do argumento dos 

desembargadores, optamos por dividir este item em dois; o que tratará de observar 

a argumentação desenvolvida na fundamentação dos desembargadores quando as 

empresas de factoring obtiveram decisões desfavoráveis e naquelas casos em que a 

decisão foi favorável. Optamos por iniciar a descrição e análise dos casos em que as 

empresas de factoring obtiveram decisões desfavoráveis, justamente em função do 

pequeno número de demandas em que isso ocorreu. Após estes, partiremos para a 

análise dos casos em que a empresa de factoring obteve decisões favoráveis e 

																																																								
261 Como será adiante visto, para os casos desfavoráveis às empresas de factoring, os encargos 
abusivos vinham revestidos sob a forma de operação de factoring, quando, na verdade, tratava-se de 
negócio simulado de mútuo.  
	
262	Aqui é possível estabelecer um paralelo entre as demandas que se relacionam aos contratos 
bancários, o que, inclusive, gerou a edição de súmula por parte do Superior Tribunal de Justiça, como 
a Súmula n.º 381: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade 
das cláusulas." A edição da súmula decorre do grande número de demandas por parte de clientes de 
bancos com o argumento central de se caracterizarem como vítimas e requererem a revisão 
contratual alegando, de forma genérica, a abusividade por parte dos bancos. Nesse sentido ver: 
TJSP - Recurso de Apelação nº 0006295-59.2011.8.26.0037, Relator Fernandes Lobo, Comarca de 
Araraquara, 22ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 23.10.2014 e data de registro: 
24.10.2014 e TJSP Recurso de Apelação nº 1000379-87.2014.8.26.0565, Relator Vicentini Barroso, 
Comarca de São Caetano do Sul, 15ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 09.10.2014 e 
data de registro: 09.10.2014. 
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buscaremos identificar se existe algum tipo de diferença na argumentação dos 

clientes das factorings e na forma como os desembargadores avaliam as demandas. 

5.2.1. Casos em que a empresa de factoring obteve decisões desfavoráveis 

As empresas de factoring obtiveram decisõs desfavoráveis em 17 dos 85 

casos que versam sobre o contrato de factoring especificamente. Conforme 

afirmamos, a argumentação utilizada pelos clientes das factorings para os casos que 

envolvem o contrato de factoring é repetitiva, questionando: (i) ou os encargos da 

operação, (ii) ou as características gerais desta. O que se observa nos casos em 

que a empresa de factoring obteve decisões desfavoráveis é o esforço feito pelos 

clientes em provar que os encargos cobrados ou a forma como celebrado contrato 

não ocorreu dentro dos limites legais permitidos para a atividade 263 264 .A prova 

documental265	– como a apresentação do contrato e demonstrativos de aditivos, é 

requisito-chave e elemento fundamental para o processo de convencimento dos 

desembargadores.  

Conforme se comprovará pelos excertos dos votos dos desembargadores, 

principalmente para os casos em que as empresas de factoring são vitoriosas, 

percebe-se uma intolerância destes com relação aos argumentos generalistas dos 

clientes das factorings, que se aproveitam de um possível e suposto "estigma" da 

atividade para utilizar o Judiciário como órgão protetor da parte mais fraca, 

independente das circunstâncias fáticas que permeiam os casos. Mas, para os 

casos em que as empresas de factoring obtiveram decisões desfavoráveis, resta 

claramente demonstrado que estas estavam agindo além dos limites permitidos para 

																																																								
263 Nesse sentido, ver: Recurso de Apelação nº 0108700-42.2006.8.26.0008, Relator Rizzato Nunes, 
Comarca de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 02.10.2019 e data de 
registro: 06.10.2009, que traz a seguinte passagem: "No mérito, aduzem tratar-se de contrato de 
adesão e que houve cobrança ilegal de juros e encargos, devendo ser aplicado o Código de Defesa 
do Consumidor. Afirmam ter direito à modificação das cláusulas contratuais e à revisão judicial do 
contrato." 
	
264	Quando nos referimos aos limites legais, queremos indicar que as disposições legais aplicáveis à 
atividade de factoring, assim como visto nos capítulos 3 e 4, foram cumpridas de forma correta. Em 
outras palavras, saber se a empresa de factoring agiu dentro da lei, celeberando um instrumento 
contratual sem exigir garantias e se cobrou os encargos também permitidos.  
	
265 Inclusive, algumas das ações tratavam-se de cautelar para a exibição de documentos, como o 
Recurso de Apelação nº 9247493-55.2008.8.26.0000, Relator Antonio Vilenilson, Comarca de Ibiúna, 
9ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 08.10.2013 e data de registro: 11.10.2013.	
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desenvolverem a sua atividade, caracterizando situações típicas do que se pode 

configurar como agiotagem266.  

 Por esta razão é que a prova documental se apresenta como um elemento-

chave e chama a atenção do magistrado para identificar se a atuação da empresa 

de factoring foi legal ou não. Vejamos excertos de alguns julgados: 

Os demonstrativos de depósitos em conta corrente nada comprovam! A falta 

de contrato de factoring entre as partes mostrou-se essencial para o 

desfecho da ação!"267 

Em réplica, a autora não apresenta argumentos verossímeis, 

insistindo ter havido empréstimo para que o réu fizesse reforma na sua casa. 

Não exibe, porém, qualquer evidência em reforço a sua alegação. Não 

demonstra saída de dinheiro de seu caixa, mediante livro próprio ou 

documento bancário.268 

Das passagens acima transcritas, percebe-se a importância da apresentação 

do instrumento contratual que deu início à relação de faturização, como também 

para dar suporte ao argumento da empresa de factoring. Não se cogita, a priori, a 

existência de qualquer tipo de viés na fundamentação dos desembargadores, pelo 

contrário, independentemente do argumento utilizado por quaisquer das partes, a 

investigação probatória assume destaque. Em complemento às provas, outro ponto 

que chama a atenção nos julgados e que indica a inexistência de viés por parte do 

magistrado quando julga casos em que empresa de factoring são parte, refere-se ao 

conteúdo substantivo das cláusulas do contrato de factoring. Basicamente, ao 

																																																								
266  Pela leitua dos julgados e, de acordo com o que já foi objeto de discussão no capítulo 3, 
entendemos que as empresas de factoring, ao celebrar contratos de mútuo com taxas de juros acima 
do limite legal permitido (1% ao mês) e ao exigirem a obrigação de recompra dos títulos de seu 
cliente em função de insolvência por parte do sacado, extrapolam o que o regime jurídico legal 
brasileiro estabelece como permitido a esta atividade. Deste modo, esta forma da atuarem pode ser 
caracterizada como típica de agiotagem. Contudo, não se quer afirmar que as factorings estariam 
vedadas de celebrar contratos de mútuo ou de exigir determinadas garantias, contudo, devem o fazer 
nos limites a ela aplicáveis e aplicáveis à qualquer pessoa física ou jurídica que celebre um mútuo.  
 
267	Recurso de Apelação nº 991.06.052998-4(7.067.152-2), Relator Franco de Godoi, Comarca de 
São Paulo, 28ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 05.05.2010 e data de registro: 
12.05.2010. (grifos nossos) 
	
268	Recurso de Apelação nº 990.09.341784-7, Relator Itamar Gaino, Comarca de São Paulo, 26ª 
Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 06.10.2013 e data de registro: 08.10.2013. (grifos 
nossos)	
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discutirem questões sobre a cobrança de juros abusivos ou garantias ilegais, os 

clientes apresentam, nestes casos, um esforço em provar que as cláusulas eram 

nulas, como segue: 

Nula, portanto, por abusiva, a cláusula que estabeleceu a recompra 

obrigatória pela faturizada. Não se pode olvidar que a jurisprudência 

pátria, mesmo antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, já 

nulificava as cláusulas abusivas."269 

Porém, na hipótese retratada, não há como considerar que o 

contrato de factoring apresentado reúna os requisitos necessários a 

amparar a execução, mesmo porque não há prova cabal de que parte dos 

títulos negociados foi de emissão fraudulenta ou ilícita, tal como sustentado 

pela embargada, ônus que lhe competia exclusivamente, ainda mais diante 

de incontroversa existência de pagamentos parciais."270 

Se reconheceu a nulidade de factoring e que este não permite a 

apresentação de garantias, também deve ser reconhecida, via de 

consequência, a nulidade desta garantia prestada pelos demandantes em 

favor da ré."271 

O questionamento mais corrente nos julgados refere-se à cláusula de 

recompra dos títulos pelo cliente da factoring quando da impontualidade no 

pagamento pelo sacado do título. Como afirmamos no Capítulo 3, a remuneração da 

empresa de factoring é o preço pelo risco que assume no momento em que adquire 

os títulos de crédito de seu cliente. Dessa forma, se já cobrou pelo seu risco, ilegal é 

a imposição de obrigação de recompra pelo seu cliente. Nestes termos, a cláusula é 

ilegal e julgada nula por ambos os Tribunais de Justiça, tanto do Estado de São 

Paulo como do Rio Grande do Sul. No entanto, como será visto adiante, existe a 

possibilidade de o contrato disciplinar cláusula de recompra quando existe vício ou 

defeito na prestação dos serviços ou entrega das mercadorias que foram objeto dos 

																																																								
269 	Recurso de Apelação nº 7345536-0, Relator Silveira Paulilo, Comarca de Mogi Guaçu, 16ª 
Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 13.06.2009 e data de registro: 16.06.2009. 
	
270	Recurso de Apelação nº 7.251.272-6, Relator Itamar Gaino, Comarca de São José do Rio Preto, 
26ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 24.06.2009 e data de registro: 27.06.2009. 
	
271	Recurso de Apelação nº 0120116-80.2010.8.26.0100, Relator Thiago de Siqueira, Comarca de 
São Paulo, 14ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 23.10.2013 e data de registro: 
25.10.2013.	



	 139

títulos cedidos. Esta é uma possibilidade e condição diferente do que se observa no 

conteúdo dos casos em que as factorings obtiveram decisões desfavoráveis.   

Outro fator importante que se conecta à investigação probatória e reforça 

também a inexistência de viés na postura dos desembargadores refere-se ao 

posicionamento destes frente às atividades que podem ser desempenhadas por 

factorings. Constata-se efetivamente que, em alguns casos, as factorings 

celebraram contratos típicos de empréstimos e mútuos. Isto decorre do fato de não 

conseguirem demonstrar em juízo que a sua remuneração decorreu de serviços 

prestados ou do risco assumido na aquisição dos títulos No entanto, os magistrados 

não vedam a possibilidade de empresas de factoring celebrarem tais tipos 

contratuais, desde que, mais uma vez, limitados pelo que estabelece a legislação. 

Esta é uma constatação relevante, pois demonstra que os desembargadores não 

apresentam qualquer tipo de viés, seja este específico com relação à atividade de 

factoring, como também um viés anticredor. 

Sendo o mútuo de dinheiro uma operação excepcional, porque não 

compreendida em sua atividade, competia-lhe demonstrá-lo, mormente 

em face da negativa apresentada pelo réu."272 

Primeiramente, tendo-se em vista que esta garantia foi constituída 

pelos autores em relação ao contrato de factoring que firmaram com a ré e 

cuja nulidade foi reconhecida pelo douto Magistrado, por se cuidar de 

contrato simulado. E conforme aduziu, "o contrato de factoring não permite 

a apresentação de garantias entre os seus pactuantes, na medida em que 

o faturizador assume o risco do negócio pela qual não poderá cobrar 

os prejuízos que sofreu do faturizado." 

Logo, analisando o conjunto probatório dos autos, há valor a ser 

restituído pela ré-apelada, diferença essa existente entre o valor da 

avaliação do imóvel (conforme conclusão do laudo pericial em fls. 493), 

devidamente atualizado, e o valor da dívida existente, também atualizado e 

acrescidos dos encargos legais e contratuais, o que deverá ser apurado em 

fase de liquidação de sentença."273 

 

																																																								
272	Recurso de Apelação nº 990.09.341784-7, Relator Itamar Gaino, Comarca de São Paulo, 26ª 
Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 06.10.2013 e data de registro: 08.10.2013. (grifos 
nossos) 
	
273	Recurso de Apelação nº 0158705-15.2008.8.26.0100, Relator Vanderci Álvares, Comarca de São 
Paulo, 25ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 29.08.2013 e data de registro: 01.09.2013.	
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Pelo exposto, resta evidente que, para os casos em que a empresa de 

factoring obteve decisões desfavoráveis, estava agindo de forma ilegal e, portanto, 

obtendo a decisão esperada por parte do Judiciário. No entanto, em momento algum 

foi possível observar que uma decisão desfavorável tenha sido proferida única e 

exclusivamente em fundamentações embasadas por um viés anticredor. Os 

magistrados, atentando-se aos fatos e às provas, julgaram de acordo com o que 

está prescrito na legislação, sem transparecer qualquer evidência de que a sua 

fundamentação tenha sido guiada por um viés até mesmo "anti" factoring.  

Passamos à análise dos casos em que a empresa de factoring obteve 

decisões favoráveis, com o intuito de se identificar se a forma de argumentação dos 

desembargadores permite também de constatar a falta de viés.  

5.2.2. Casos em que a empresa de factoring obteve decisões favoráveis 

Diferentemente dos casos em que as empresas de factoring obtiveram 

decisões desfavoráveis, nos casos em que a factoring é vitoriosa, a argumentação 

dos clientes é genérica e fundamentada apenas no fato de ser a outra parte uma 

empresa de factoring. Em outras palavras, por terem contratado com uma empresa 

de factoring, entendem que o Judiciário irá chancelar o seu posicionamento de, 

possivelmente, ser a parte mais fraca da relação contratual.   

A fim de ilustrar o exposto, seguem passagens dos votos proferidos: 

o que se busca na via eleita é uma inadequada rediscussão ampla e 

genérica, com base em várias teses e conceitos, dos inúmeros atos 

praticados, com vista a obter condenação em diferenças, sem a 

indispensável especificação das pretensões.274  

Ao contrário do que sustenta a apelante, o que é deveras 

lamentável, triste mesmo, é a insistência na pretensão fundada em 

alegações meramente genéricas, sem nenhum fomento jurídico. 

(…) 

 

De fato, bem analisados os autos, verifica-se sem sentido a 

pretensão da apelante de que deveriam ter sido examinadas ‘todos’ os 

negócios havidos ‘desde o início das operações de fomento havidas’ entre 

																																																								
274  Recurso de Apelação nº 9221165-64.2003.8.26.0000, Relator Antonio Ribeiro, Comarca de 
Campinas, 15ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 04.05.2010 e data de registro: 
11.05.2010. (grifos nossos) 
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as partes. No entanto, em nenhum momento dos autos ela própria 

aponta ou indica, quais teriam sido ‘todas’ essas operações, quando 

ocorreram, seus valores etc., de modo a viabilizar seu eventual 

reexame. 

(…) 

Logo, a pretensão de revisão do contrato não podia ser aceita 

apenas com base em teses, filosofias e lamentações, sem apresentar e 

particularizar fatos, que é o que interessa e importa.275  

Nem é possível, por outro lado, admitir petições do tipo ‘se pegar, 

pegou’, que lançam um emaranhado de situações teóricas ou genéricas e 

pedem ao Juízo que as desvendem, como se este fosse um "investigador" a 

serviço da parte, com o encargo de apurar e corrigir alguma irregularidade 

eventualmente encontrada.276  

A revisional foi proposta pela faturizada sob o argumento genérico 

de que experimentou uma dívida injusta diante da cobrança de índice e 

valores indevidos, juros extorsivos e capitalizados pela empresa 

faturizadora por ocasião do Contrato de Fomento Mercantil e do posterior 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida que ela não nega tenha 

implementado em boa parte.277  

Os trechos acima elencados permitem claramente identificar o uso corrente 

de uma argumentação genérica por parte dos clientes da factoring, sem demonstrar 

efetivamente as causas que ensejam a ação de revisão contratual. E é interessante 

notar que os desembargadores condenam este estilo de posicionamento pautado 

em alegações sem especificação. Como apontam os julgados e as passagens, o 

devedor não se esforça para justificar a razão e os elementos que serviriam de 

suporte a uma revisão contratual.    

A forma narrativa do relatório dos casos permite identificar que o argumento 

dos devedores é repetitivo ao buscar chancela do Judiciário para confirmar que, por 

																																																								
275 Recurso de Apelação nº 0021109-06.2006.8.26.0602, Relator Gilberto dos Santos, Comarca de 
Sorocaba, 11ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 29.04.2010 e data de registro: 
07.05.2010. (grifos nossos) 
 
276 Recurso de Apelação nº 0021109-06.2006.8.26.0602, Relator Gilberto dos Santos, Comarca de 
Sorocaba, 11ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 29.04.2010 e data de registro: 
07.05.2010. (grifos nossos) 
 
277  Recurso de Apelação nº 9070256-05.2006.8.26.0000, Relator Moura Ribeiro, Comarca de 
Piracicaba, 11ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 30.09.2010 e data de registro: 
15.10.2010. (grifos nossos) 
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ser a parte mais fraca deste tipo específico de relação comercial, merece ser 

caracterizado como hipossuficiente, devendo o Estado reverter esta situação a ele, 

em princípio, desfavorável, por ter contratado uma modalidade de antecipação de 

crédito que possui um “estigma negativo” perante a sociedade. Vejamos alguns 

excertos que embasam esta afirmação: 

Temos pois ser complexa a natureza jurídica do instituto, envolvendo 

uma gama de conceitos, sem regra específica. E da análise do contrato 

padrão vindo aos autos, não podemos considerar suas cláusulas ilegais. 

Nem ao menos foi este conceito explorado na inicial, de modo a 

justificar o reconhecimento pleiteado.278  

Na verdade, as cláusulas foram firmadas de forma livre e 

espontânea e sem qualquer tipo de constrangimento, não tendo a 

devedora feito a necessária prova do pagamento das quantias pleiteadas, e 

nem mesmo restou apurado pela perícia contábil.279 

Pela leitura dos trechos acima elencados, constata-se que a relação 

comercial de factoring para o credor denota certo tipo de constrangimento, o que 

parece decorrer do estigma social que a atividade possui. Nesse sentido, justificável 

é a argumentação por parte do devedor de que foi vítima de “agiotagem”, ou seja, na 

maioria dos casos, percebe-se que este é o complemento para tentar rebaixar o 

conceito do factoring ao procurar enquadrá-lo como forma ilegal de contrato. Na 

realidade, a intenção do devedor é a de retransmitir ao judiciário a ideia de que foi 

“vítima” da necessidade por crédito e que outra opção não lhe restou a não ser 

recorrer à atividade de factoring. A título de detalhamento desta constatação, 

apresentamos algumas passagens que se encaixam no que acabamos de expor: 

da sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução 

sobreveio apelação da devedora firme nas teses de que (1) não houve 

operação de factoring, mas empréstimo de dinheiro a juros; (2) os 

cheques objeto de cobrança são nulos porque foram emitidos em garantia 

ao empréstimo de dinheiro com a cobrança de taxa de juros de 3,50% ao 

mês, configurando a prática de agiotagem; (3) pagou parcialmente a 

																																																								
278  Recurso de Apelação nº 9221165-64.2003.8.26.0000, Relator Antonio Ribeiro, Comarca de 
Campinas, 15ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 04.05.2010 e data de registro: 
11.05.2010. (grifos nossos) 
 
279 Recurso de Apelação nº 9225846-04.2008.8.26.0000, Relator Carlos Alberto Lopes, Comarca de 
Santa Bárbara D Oeste, 18ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 26.05.2009 e data de 
registro: 10.06.2009. (grifos nossos) 
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dívida através de depósitos na conta bancária da credora; (4) as cártulas 

foram retidas para garantir o pagamento da dívida; (5) o valor do 

empréstimo seria compensado com o valor que ela teria a receber a título 

de honorários advocatícios; e, (6) o princípio da dignidade da pessoa 

humana deve ser observado para que não seja forçada a pagar algo 

injusto e indevido, além de prequestionar toda a matéria ventilada.  

Frisa que o referido contrato fere o artigo 186 e seguintes do Código 

Civil, bem como a Lei de Usura, configurando agiotagem. 

(...) 

Reiteram que o negócio celebrado entre as partes foi o de 

agiotagem. A exequente se aproveitou do estado de necessidade bem 

como da falta de cautela das partes e ofereceu empréstimos com juros que 

variavam, de 6% a 12% ao mês, o qual já era descontado 

antecipadamente.280  

(ii) no mérito, alega que a Apelante não cumpriu as normas da 

ANFAC - Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil - 

Factoring, não trazendo aos autos documentos a demonstrarem a 

regularidade do ‘factoring’, o que caracterizaria empréstimo ou sonegação 

fiscal, ou ainda, ‘agiotagem’, por se tratar de cheque emitido por pessoa 

física;281 

Pretende, ainda, o reconhecimento da impossibilidade de cobrança 

do mesmo e da atividade de agiotagem, mascarada pelo "contrato de 

recompra de títulos e confissão de dívida.282 

Sustentou tratar-se de agiotagem e não de compra e venda 

mercantil (factoring) conforme entendeu o Decisor de primeiro grau. Aduziu 

que não há nos autos qualquer prova da operação de factoring e que a 

substituição periódica de cheques com juros fora do permissivo legal 

confirma a prática da agiotagem.283 

																																																								
280 TJSP - Recurso de Apelação nº 9170693-54.2006.8.26.0000. Relator Luis Carlos de Barros, 20ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 05.10.2009 e data de registro 24.11.2009. (grifos 
nossos) 
 
281 TJSP - Recurso de Apelação nº 9100572-93.2009.8.26.0000 . Relator Tasso Duarte de Melo, 37ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 02.09.2009 e data de registro 17.09.2009. (grifos 
nossos) 
 
282 TJSP - Recurso de Apelação nº 9158910-31.2007.8.26.0000 . Relator Erson de Oliveira, 17ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 01.06.2011 e data de registro 13.07.2011. (grifos 
nossos) 
 
283 TJRS - Recurso de Apelação nº 70023522345. Relator Rubem Duarte, 20ª Câmara de Direito 
Privado, data do julgamento 22.10.2009. (grifos nossos) 
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Aduz, em suas razões (fls. 02/05v), que os títulos em posse da ré 

foram entregues em pagamento ou como garantia de empréstimos com 

juros onzenários. Afirma estar indiciada a prática de agiotagem pela 

demandada.284 

Por outro lado, também pelos trechos extraídos das decisões de primeira 

instância, assim como pela fundamentação dos desembargadores, a sua postura 

caracteriza-se como cética a esta forma de argumentação, exigindo provas e 

investigando se é possível a sua aceitação ou não. Conforme transcrito 

anteriormente, os julgadores não aceitam demandas infundadas ou genéricas e o 

argumento de possível prática de agiotagem é reprimido de forma veemente. 

Destarte, o que a prova documental revela é a existência de um 

contrato de factoring que acabou ensejando a emissão dos títulos 

executivos, não restando demonstrada na face de conhecimento a 

prática da alegada agiotagem.285  

Também, para que se determine a inversão do ônus da prova, em 

observância ao artigo 3o da Medida Provisória 2.171-32, de 32.08.01 

(antiga MP 1.820/99), necessário que o devedor demonstre a 

verossimilhança de suas alegações para que se imponha ao credor o 

ônus da prova da regularidade da obrigação. E neste aspecto, não logrou a 

autora demonstrar a verossimilhança na alegação de tratar-se de 

débito de agiotagem.286  

A prova produzida não demonstra a existência de contratação 

de mútuo, nem a prática de agiotagem, nem indica a verossimilhança 

da alegação de sua ocorrência, mas sim a contratação de factoring, na 

modalidade de compra de matéria-prima e insumos, com aquisição de 

títulos mediante o pagamento de comissão, no valor correspondente ao 

deságio, isto é, à diferença entre os valores das cártulas a serem cedidas e 

do valor pago por elas.287 

																																																								
284 TJRS - Recurso de Apelação nº 70047646575. Relator Pedro Celso Dal Pra, 18ª Câmara de 
Direito Privado, data do julgamento 02.03.2012. 
 
285 TJSP - Recurso de Apelação nº 9170693-54.2006.8.26.0000. Relator Luis Carlos de Barros, 20ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 05.10.2009 e data de registro 24.11.2009. (grifos 
nossos) 
 
286 TJSP - Recurso de Apelação nº 9158910-31.2007.8.26.0000  . Relator Erson de Oliveira, 17ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 01.06.2011 e data de registro 13.07.2011 (grifos 
nossos) 
 
287 TJSP - Recurso de Apelação nº 0253321-16.2007.8.26.0100  . Relator Rebello Pinho, 20ª Câmara 
de Direito Privado, data do julgamento 021.11.2011 e data de registro 23.11.2011. (grifos nossos) 
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Não há prova de excesso cobrado pela apelada, ao contrário, 

justificou ela adequadamente o montante exigido, trazendo inclusive a juízo, 

as razões de sustentação dos créditos recebidos. Por seu turno, a autora, 

buscou apenas confundir as questões tratadas, sem demonstrar as provas 

da alegada agiotagem por parte da ré.288  

Carecem de importância os argumentos de caráter moral e social, como o 

fato de a atividade ser um tipo de agiotagem, pois o foco dos desembargadores é o 

de saber se as práticas abusivas alegadas realmente ocorreram ou não, ou seja, se 

a cláusula que preceitua o regresso ou a cobrança de encargos é inválida perante as 

disposições legais aplicáveis à operação de faturização.  

Nesse sentido, retomando alguns conceitos introduzidos no item “3.2” do 

Capítulo 3, nos casos em que o devedor aponta uma cláusula em específico para a 

qual deseja a revisão, a discussão foca-se, basicamente, em dois pontos: (i) na 

possibilidade da factoring de acionar regressivamente seu cliente em função de 

mera impontualidade no pagamento por parte do terceiro (direito de regresso pro 

solvendo), o que é ilegal em decorrência do pagamento de “preço” pelo serviço de 

seleção dos títulos, assumindo a empresa de factoring este risco 289 , e (ii) na 

cobrança dos encargos da operação, como os juros e o fator290.  Seguem trechos 

específicos: 

																																																								
288  Recurso de Apelação nº 9221165-64.2003.8.26.0000, Relator Antonio Ribeiro, Comarca de 
Campinas, 15ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 04.05.2010 e data de registro: 
11.05.2010. (grifos nossos) 
 
289 Ver explicação esclarecedora no voto do Relator Carlos Luiz Bianco no Recurso de Apelação nº 
9109427-71.2003.8.26.0000 (Comarca de São Paulo, 17ª Câmara de Direito Privado, data de 
julgamento: 13.05.2009 e data de registro: 15.06.2009): “Sabe-se que, no factoring convencional, a 
sociedade empresária faturizadora antecipa à faturizada os valores relativos aos títulos de crédito que 
lhe são transferidos. Em tal modalidade de contrato, o factor assume os riscos e as perdas pelo 
inadimplemento do terceiro devedor, uma vez que cobra um deságio sobre o valor dos títulos, 
segundo o grau de risco assumido, característica do factoring que o distingue do contrato de 
desconto bancário, cuja operação é privativa das instituições financeiras, qual consabido. Bem por 
isso, no contrato de fomento mercantil, a cedente (faturizada) não pode ser acionada pela 
faturizadora, em regresso, em caso de inadimplemento por parte de terceiro devedor, salvo 
quando comprovada a existência de vício inerente ao negócio jurídico subjacente, i.e., mácula na 
emissão do título de crédito, como aventada na espécie. Por se cuidar de contrato atípico, no qual as 
partes convencionam uma cessão de crédito onerosa, devem ser observadas as disposições 
normativas relativas a esse instituto, especificamente os arts. 286 a 298 do Código Civil.” (grifos 
nossos) 
 
290 Conforme pontuamos no item “3.2” do Capítulo III, o entendimento da doutrina, que se conecta 
com o entendimento da jurisprudência, para os casos em que a factoring age dentro do seu limite 
legal, é o de caracterizar a sua remuneração pelos serviços prestados como “preço” e não como 
“juros”. Ver voto do Relator Gilberto dos Santos no Recurso de Apelação nº 0021109-
06.2006.8.26.0602 (Comarca de Sorocaba, 11ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 
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Argumentou ter havido abuso na contratação, pois ausente pactuação 

acerca das taxas de juros.  Ademais, além do spread, a apelada procedia 

ao desconto, sobre o valor dos títulos, de tarifas, despesas e também de 

outros títulos impagos.291  

Assevera que as empresas de factoring não podem cobrar 

juros acima de 12% ao ano, sendo referida questão, em razão da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, passível de conhecimento 

de ofício pelo órgão julgador, devendo ser determinada a restituição dos 

valores cobrados a maior.292  

Pede a descaracterização do contrato de factoring e a revisão do 

contrato, com a limitação dos juros em 6% ao ano, não incidência da 

capitalização, revisão de toda a contratualidade, afastamento dos encargos 

moratórios e restituição dos valores indevidos.293  

(…) haja vista que em razão de acontecimentos posteriores à 

avença, em conjunto com as cláusulas abusivas contidas no contrato 

firmado entre as partes litigantes, o cumprimento do ajustado se tornou por 

demais oneroso, notadamente em razão da imposição de juros 

elevados.294  

Novamente, em resposta objetiva aos argumentos de cobrança abusiva sem 

provas concretas, os desembargadores mantêm posição firme em procurar provas 

concretas, via demonstrativo de cálculos para tentar separar o que se caracterizaria 

como uma eventual cobrança abusiva de juros ou fruto do preço cobrado na 

operação. Interessante atentar para os trechos que seguem:  

com efeito, nenhuma abusividade foi comprovada no tocante a juros, 

taxas e fator de compra, não merecendo revisão do contrato nesses 

																																																																																																																																																																													
29.04.2010 e data de registro: 07.05.2010): “Em operações de fomento não há propriamente "juros", 
mas contraprestação pelos serviços de cobrança, levando em conta diversos fatores, tais como, o 
tempo, taxa de risco, custos operacionais, impostos etc.” 
 
291 TJRS - Recurso de Apelação nº 70026749366. Relator José Aquino Flôres de Camargo, Comarca 
de Porto Alegre, 20ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento 11.03.2009. (grifos nossos) 
 
292 TJRS - Recurso de Apelação nº 70031049695. Relator Judith dos Santos Mottecy, 12ª Câmara de 
Direito Privado, data do julgamento 15.10.2009 e data de registro 21.10.2009. (grifos nossos) 
 
293 TJRS - Recurso de Apelação nº 70032277444. Relator Carlos Rafael dos Santos Júnior, 19ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 20.10.2009 e data de registro 27.10.2009. (grifos 
nossos) 
 
294 TJSP - Recurso de Apelação nº 0040926-02.2005.8.26.0114 . Relator Simões de Vergueiro, 16ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 13.09.2011 e data de registro 21.09.2011. (grifos 
nossos) 
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pontos. Dessa forma, não é possível revisar o contrato firmado entre as 

duas empresas na extensão desejada pela autora, pois as mesmas 

realizaram operações mercantis e a empresa que recebe os títulos para 

faturização tem o direito de cobrar pelos serviços prestados, além de 

exigir a recompra em caso de vício do título, sendo que os encargos 

pactuados em caso de recompra não se afiguram abusivos. 

 (…) 

Aliás, os documentos e aditivos trazidos aos autos pela autora (fls. 

33/39) não comprovam qualquer cobrança de juros, sequer os legais já 

citados. Apenas informam que foram cobrados a taxa e serviços dentro do 

limite pautado, bem como o fator de compra dos títulos, o qual oscilou entre 

4% e 4,5% e respeitou a média da época divulgada pela ANFAC - 

Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring, 

que ficou em 4,35% para o ano de 2003, quando foram celebrados o 

contrato e aditivos.295  

Note-se que, no apelo, em evidente contradição à defesa 

apresentada na contestação – e que, neste grau de jurisdição, levou à 

confirmação do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva -, o 

demandado pretende descaracterizar a operação de factoring, sob o 

argumento que o contrato foi de mútuo, com prática de juros abusivos. 

           (...) 

Logo, tratando-se de operação de factoring, em tese, não há 

cobrança de juros remuneratórios e de outros encargos, incidindo a 

cobrança do deságio, que nada mais é que a remuneração devida pelo 

serviço prestado.296  

Conforme demonstrado anteriormente, a mesma racionalidade repete-se nos 

casos desfavoráveis à factoring. A razão principal da argumentação dos 

desembargadores ateve-se na identificação da cobrança de juros abusivos acima do 

percentual de 1% ao mês permitido pelo Código Civil. Em alguns casos, os clientes 

demonstravam, por meio de provas documentais, que os juros cobrados eram 

superiores ao limite legal de 1%, solicitando a revisão dos valores já pagos297. No 

																																																								
295 TJRS - Recurso de Apelação nº 70039115753. Relator Carlos Cini Marchionatti, 20ª Câmara de 
Direito Privado, data do julgamento 20.10.2010 e data de registro 28.10.2010. (grifos nossos) 
 
296 TJRS - Recurso de Apelação nº 70055525919. Relator José Aquino Flôres de Camargo, Comarca 
de Passo Fundo, 12ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento 29.08. (grifos nossos) 
 
297 Ver: Recurso de Apelação no. 9052633-25.2006.8.26.0000, Relator J. B. Franco de Godoi, 
Comarca de Barretos, 23ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 05.05.2010 e data de 
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entanto, os magistrados levam em consideração a análise da diferença entre a 

cobrança de juros e a cobrança do “preço” pela operação de factoring, sendo este 

composto por tarifa ou taxa. Nesse sentido, a falta de estipulação contratual clara 

acerca do “preço” cobrado pela empresa de factoring ou a falta de demonstração via 

documentos probatórios convenceu os desembargadores de que o que se 

praticavam para determinado caso eram juros abusivos e não tarifas ou taxas 

decorrentes da atividade298.  

Diante deste cenário, seja como argumento complementar à fundamentação 

genérica utilizada ou ao questionamento de cláusula específica, o devedor, com o 

intuito de atribuir forças a sua caracterização de vítima, pleiteia a aplicação das 

normas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme acima pontuamos, por ser o 

contrato de factoring uma espécie de contrato de adesão em virtude da necessidade 

do devedor e da posição de superioridade da factoring, a negociação de seus 

termos é praticamente inexistente, fato que poderia justificar tratar-se de um contrato 

de adesão.  

Mas, independentemente desta classificação, o voto dos desembargadores 

opõe-se à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer 

a finalidade comercial e não de consumo na operação de factoring. Vejamos: 

Frisa-se que se está diante de relação mercantil e é inaplicável o Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a autora não pode ser enquadrada 

como consumidora final. Como dito na inicial, o contrato visava a obtenção 

de capital de giro, ou seja, capital para ser utilizado no processo produtivo 

da sociedade. Sobre o tema bem expôs a representante do Ministério 

																																																																																																																																																																													
registro: 13.05.2010 “Insurge-se a apelante contra r. sentença que julgou improcedente a ação de 
cobrança que moveu contra a apelada, alegando, em síntese, que: o fato de os valores terem sido 
depositados na conta corrente da apelada já comprova a existência da relação jurídica entre as 
partes; a apelada assumiu o pagamento dos títulos. (…) A falta do contrato de "factoring" entre as 
partes mostrou- se essencial para o desfecho da ação!” (grifos nossos) 
 
298 Em muitos dos casos, a empresa de factoring celebrou contrato verbal com o seu cliente. Tal fato 
é natural se considerarmos a observação de Antonio Carlos Dinini (2004, p. 89-90) mencionada na 
nota de rodapé número 42, conjuntamente com outra observação sua: “b) Não solene: O contrato de 
factoring independe de forma prescrita em lei, podendo-se aperfeiçoar de forma escrita ou não, 
dependendo, via de regra, de simples consentimento das partes para sua validade. No entanto, face 
sua complexidade de vínculos contratuais, é aconselhável a sua estipulação por escrito.”  
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Público, pelo que remeto as suas colocações para evitar tautologia (fls. 

142/145).299 

Ainda preambularmente, cumpre salientar ser assente o 

entendimento nesta Corte de que a relação jurídica de factoring 

realizada entre empresas não consubstancia relação de consumo 

(natureza eminentemente mercantil); tampouco, nesse tipo de avença, há 

cobrança de juros remuneratórios e outros encargos financeiros comumente 

estipulados por instituições financeiras, a não ser que exista prova em 

sentido contrário no processo, o que, entretanto, não se verifica na hipótese 

sub judice.300  

Frente a este cenário de demandas visando à descaracterização do contrato 

de factoring em função de elementos genéricos, a postura dos desembargadores 

mantém-se centrada na defesa de princípios clássicos de direito privado, como o 

princípio do pacta sunt servanda e da vontade das partes, não cabendo ao Judiciário 

reverter uma situação livremente pactuada em um ambiente econômico em que as 

partes possuem total autonomia para estabelecerem suas relações comerciais. Os 

desembargadores são firmes ao enfatizar que os clientes possuíam total ciência dos 

termos acordados, não cabendo fazer qualquer tipo de alegação vaga sobre práticas 

abusivas quando não o são.   

Demais disso, os argumentos expendidos pela embargante, com o 

devido acatamento, juridicamente não se amoldam. Ou seja, ou o contrato 

era nulo e consequente ineficaz, e dele nada poderia ser exigido, ou 

não era, porque se o sabia nulo, não o teria implementado.  

Em termos mais específicos e, a fim de corroborar o 

posicionamento adotado pelo Juízo, é de se dizer que seu entendimento se 

mostrou plenamente adequado ao conjunto encartado aos autos, uma vez 

que resultou demonstrado por meio do todo processado, que o negócio em 

discussão se operou mediante livre manifestação de vontade das 

partes, de tal forma que foi celebrado sob o regime do princípio da 

"pacta sunt servanda", em acordo de vontades, ao qual se vincularam, 

sendo que reconhecidamente inadimpliu a recorrente ao convencionado, 

pleiteando indevidamente o reconhecimento de ilegalidade na formação do 

negócio jurídico celebrado, bem como na emissão das cártulas, estas a 

																																																								
299 TJRS - Recurso de Apelação nº 70039115753. Relator Carlos Cini Marchionatti, 20ª Câmara de 
Direito Privado, data do julgamento 20.10.2010 e data de registro 28.10.2010. 
300 TJRS - Recurso de Apelação nº 70031049695. Relator Judith dos Santos Mottecy, 12ª Câmara de 
Direito Privado, data do julgamento 15.10.2009 e data de registro 21.10.2009. (grifos nossos) 
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título de garantia do adimplemento da dívida, garantia essa devidamente 

estipulada entre as partes litigantes, nos termos em que disciplinados pela 

cláusula "8.2", do contrato de faturização encartado aos autos 

(fls.TS4/138)301 

 Considerando todos os trechos acima elencados, inclusive considerando os 

casos em que as empresas de factoring obtiveram decisões desfavoráveis, pode-se 

inferir que a argumentação dos desembargadores tanto no TJRS quanto no TJSP é 

direta e atém-se aos fatos e provas trazidas nos julgados. Além disso, considerando 

as peculiaridades jurídicas da operação de factoring, os magistrados levam em 

consideração as especificidades envolvidas neste tipo de contrato, conferindo 

especial atenção (i) à análise dos títulos que são objeto do contrato, (ii) à postura do 

devedor, principalmente com relação ao ônus da prova e (iii) ao comportamento da 

factoring diante de seus deveres contratuais e decorrentes das disposições relativas 

à cessão de crédito.  

Além do mais, não identificamos posturas antagônicas e divergentes por parte 

dos desembargadores do TJSP e do TJRS; pelo contrário, diferentemente de outras 

pesquisas que utilizaram estes mesmos Tribunais de Justiça 302 , o debate das 

decisões seguiu linha argumentativa semelhante. Deste modo, não foi possível 

identificar e comprovar a existência de qualquer tipo de viés por parte destas Cortes, 

seja este pró-credor ou pró-devedor. O que se identifica pelos votos dos magistrados 

é uma análise atenta aos fatos, refutando argumentos infundados e sem respaldo 

jurídico ou probatório.  

 Uma vez percorrida a argumentação dos magistrados, vale agora tecer 

algumas conclusões específicas sobre a pesquisa.  

5.3 Conclusões da pesquisa 

Após a apresentação dos resultados obtidos com a pesquisa, podemos extrair 

as seguintes conclusões:  

																																																								
301 TJSP - Recurso de Apelação nº 0040926-02.2005.8.26.0114. Relator Simões de Vergueiro, 16ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 13.09.2011 e data de registro 21.09.2011. (grifos 
nossos) 
302 BERTRAN, Maria Paula Costa. A interpretação contratual e análise econômica do Direito: o 
caso da revisão dos contratos de leasing. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
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(i) considerando a limitação temporal da pesquisa, constata-se que um 

número baixíssimo de casos (dentro da jurisprudência de factoring nos Tribunais de 

Justiça selecionados), ou 5,7%, versa sobre a discussão do contrato de factoring; 

(ii) as decisões examinadas não fornecem evidências sobre a ausência de 

enforcement contratual substantivo para os casos de factoring no TJSP e TJRS, 

restando testada a hipótese posta por Arida et Al., não se confirmando a existência 

de um viés anticredor para estes casos; 

(iii) o TJSP e o TJRS chancelam os termos do contrato de factoring 

livremente pactuados entre as partes, aplicando-se o princípio do pacta sunt 

servanda, modificando determinadas cláusulas quando ilegais e devidamente 

comprovadas303; 

(iv) não se confirma a existência de um viés anticredor para os casos 

específicos que versam sobre a relação contratual entre empresa de factoring e seu 

cliente, como também para os demais casos que se enquadram entre os cinco 

temas resultantes da divisão proposta – duplicata, cheque, nota promissória, outros 

e falência; 

(v) a análise dos desembargadores pauta-se nas provas fáticas referentes a 

cada caso, e sua fundamentação é sempre consistente com os dispositivos legais 

aplicáveis à operação de factoring, refutando veementemente argumentos de caráter 

genérico e de cunho moral e social.  

 Após dissecar cada resultado geral e particular para o tema que analisamos, 

a pergunta inicial foi respondida, confirmando, tanto quantitativa como 

qualitativamente, que os Tribunais de Justiça selecionados prezam pela manutenção 

dos termos do contrato de factoring da forma como inicialmente acordado pelas 

partes, resultando na confirmação da existência de um grau de enforcement efetivo 

por parte destes.  

																																																								
303 Recordamos, neste ponto, os principais elementos constantes dos instrumentos contratuais que 
foram questionados pelos devedores: (i) direito de regresso e (ii) cobrança dos encargos. Conforme 
pontuamos, quando comprovada a ilegalidade de determinada cláusula contratual ou cobrança 
indevida de juros, os magistrados solicitavam a correção de acordo com os limites legais. Em outras 
palavras, caso a empresa de factoring estivesse acionando seus clientes por mera impontualidade no 
pagamento dos títulos pelo sacado (direito de regresso pro solvendo) ou cobrando juros e não tarifas 
e taxas pelos serviços prestados, os Tribunais analisavam as provas e solicitavam as devidas 
correções.  
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A nossa conclusão, por ser focada em segmento específico, traz contribuição 

relevante ao debate travado por Arida et al., estando em harmonia com os 

resultados apresentados por pesquisas empíricas quantitativas até o momento 

realizadas com o intuito de se testar a existência ou não de um viés anticredor por 

parte dos tribunais.304 Contudo, um ponto muito interessante que se revelou no 

decorrer na análise das decisões refere-se à argumentação utilizada pelos 

devedores no momento em que discutem a relação contratual. Constata-se que 

existe uma percepção por parte destes de que o Judiciário tende a se inclinar 

favoravelmente aos devedores, talvez em função de um caráter protecionista ou de 

uma imagem que se possa ter da instituição.  

Mesmo que esta seja uma afirmação generalista a princípio não confirmada 

pelas poucas pesquisas empíricas realizadas até o momento, a argumentação 

presente no relatório dos casos é nítida em transmitir esta tendência do devedor de 

sempre buscar construir um argumento que lhe coloque na posição de vítima do 

sistema econômico, vítima da falta de crédito, etc. Em outros termos, parece que 

sua intenção é a de recorrer ao Judiciário como instituição paternalista que preserve 

o devedor acima de tudo, mesmo sendo este empresa ou indivíduo capaz de tomar 

escolhas próprias em um ambiente e em uma sociedade moderna, como na 

seguinte afirmação: “o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser observado 

para que não seja forçada a pagar algo injusto e indevido, além de prequestionar toda 

a matéria ventilada”305. 

 Como já afirmamos, a pesquisa jurisprudencial desenvolvida para a presente 

dissertação e algumas pesquisas empíricas quantitativas isoladas não confirmam a 

existência de um viés anticredor por parte do Judiciário; pelo contrário, demonstram 

que é possível se constatar efetivo grau de enforcement nesta instituição. Nossa 

pesquisa demonstra isto por meio do posicionamento dos magistrados em suas 

decisões.  

Deste modo, resta saber qual a inspiração para a formulação do tipo de 

argumento utilizado pelos devedores, ou seja, por que esperam que o Judiciário 

																																																								
304 YEUNG, Luciana Luk-Tai; AZEVEDO, Paulo Furquim. Pró-devedor ou pró-credor? Medindo o 
viés dos juízes brasileiros. São Paulo: Insper Working Paper, 2011. Disponível em: 
<http://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2012/10/2011_wpe240.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2014. 
 
305TJSP - Recurso de Apelação n. 0040926-02.2005.8.26.0114  . Relator Simões de Vergueiro, 16ª 
Câmara de Direito Privado, data do julgamento 13.09.2011 e data de registro 21.09.2011.	
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reverta uma condição ou interfira em uma relação contratual que, em princípio e 

caso as provas não demonstrem o contrário, foi celebrada de forma válida e eficaz?  

Por fim, em virtude da metodologia de pesquisa utilizada e do número de 

casos que serviram como amostra ao assunto específico que buscávamos analisar 

(85 julgados no total), hipóteses interessantes sobre a atividade do factoring no geral 

podem ser levantadas para uma agenda futura de pesquisa, como pontuaremos no 

fim deste trabalho. Postas estas considerações, caminharemos para a conclusão e 

desfecho da dissertação.  
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Capítulo 6  

 

CONCLUSÃO FINAL 

 

Iniciamos a nossa exposição a partir do conceito introdutório apresentado 

pela teoria da Nova Economia Institucional, cujo pilar é o de conferir especial 

atenção para as instituições como poder executor de normas e condutas que 

constituem as regras do jogo dentro de uma sociedade. Mais importante do que 

estender a existência das instituições é reconhecer seu papel dentro de determinada 

nação. Sua figura deve ser sinônimo de previsibilidade, a fim de se manter relações 

estáveis. Para tanto, o magistrado, sendo terceiro neutro neste cenário, deve 

transmitir uma mensagem de que o inadimplemento contratual devem ser e serão 

punidas306.  

Em meio a este entendimento, a literatura estrangeira307 introduziu uma nova 

abordagem aos conceitos da Nova Economia Institucional, pois, uma vez 

comprovado que as instituições, como o Judiciário, realmente importam para o 

desenvolvimento econômico de um país, também interessa estudar seu 

funcionamento e mecanismos internos de controle e decisão. Outra forma de se 

colocar esta vertente é saber como o desenvolvimento prático destas instituições 

passa a influenciar elementos que impactam o crescimento econômico. Em outras 

palavras, a relação entre mercado de crédito e eficiência/ineficiência jurisdicional 

decorreria da qualidade das instituições308. 

																																																								
306 NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 30-45.	
	
307 Ver: ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon. Unbundling institutions; LAEVEN, Luc; MAJNONI, 
Giovanni. Does judicial efficiency lower the cost of credit?; TREBILCOCK, Michael; LENG, Jing. The 
role of formal contract law and enforcement in economic development. Virginia Law Review. v. 92, p. 
1517-1580, 2006. 
 
308 Ver: ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; RESENDE, André Lara. Credit, interest, and jurisdictional 
uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, F.; GOLDFAJN, I.; HERRERA, S. 
(Orgs.). Inflation targeting, debt and the Brazilian experience, 1999 to 2003. Cambridge, MA, 
EUA: MIT Press, 2005; PINHEIRO. Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos 
magistrados, 2002; TREBILCOCK, Michael; LENG, Jing. The role of formal contract law and 
enforcement in economic development. Virginia Law Review. v. 92, p. 1517-1580, 2006. 
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Nesse sentido, utilizamos como exemplo o argumento de Kenneth Dam309, 

que, a partir de constatações empíricas dos mercados financeiros, retrata a 

correlação positiva entre a presença de um poder Judiciário forte e efetivo como 

instituição que assume o papel formal de executora dos contratos e promotora do 

desenvolvimento econômico. O autor traz exemplos de estudos sugerindo que 

Cortes eficazes levam a um desenvolvimento econômico de sucesso. O Brasil foi 

objeto de análise do autor, que constata deficiência no Judiciário do país, em função 

da menor proteção aos direitos dos credores, impactando o mercado de crédito de 

forma negativa310.  

Esta constatação do autor é fruto de uma atenção maior conferida por parte 

da literatura311 e de estudos encomendados pelo Banco Mundial312 para avaliar o 

grau de enforcement das instituições em países em desenvolvimento. Contudo, o 

que buscamos chamar a atenção ao longo da dissertação foi para o enfoque 

utilizado por estes estudos, valendo-se de mecanismos próprios para se avaliar o 

grau de enforcement procedimental 313  e não propriamente substantivo das 

instituições.   

Estas discussões passam a assumir relevância no Brasil, engajando 

economistas neste debate, a fim de se identificar a real causa de problemas 

econômicos, em especial os ligados à taxa de juros e à inexistência de um mercado 

de crédito real de longo prazo. No entanto, a premissa estrutural para as suas 

pesquisas pauta-se em depoimentos e entrevistas da classe própria dos 

magistrados, o que se exterioriza nos argumentos de Pinheiro e Arida et al.  
																																																								
309 DAM, Kenneth W. The Judiciary and economic development. U Chicago Law & Economics, Olin 
Working Paper n. 287, 2nd series, out. 2006. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=892030>. 
Acesso em: 7 ago. 2014.  
 
310 Nas palavras do autor (DAM, 2006, nota 43, item 3): “An equally detrimental consequence of 
ineffective courts for creditor rights protection is that banks are forced to lend at extremely high 
interest rates due to their inability to foreclose on debts without the assistance of courts.”  
 
311 Ver, em especial:	TREBILCOCK, Michael; LENG, Jing. The role of formal contract law and 
enforcement in economic development. Virginia Law Review. v. 92, p. 1517-1580, 2006. 
	
312 Ver “Doing Business” Disponível em: 
<http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/>. Acesso em: 28 ago. 2014. 
	
313 Nesse sentido, entendemos que os estudos conduzidos por relatórios do estilo “Doing Business” 
do Banco Mundial focam-se em prazos e custos, características burocráticas do processo judicial e 
não elementos qualitativos referentes à análise das decisões proferidas por magistrados. A pesquisa 
feita por Armando Castelar Pinheiro também ia ao encontro do teor deste relatório, tentando extrair a 
partir de entrevistas com empresários quais seriam os principais problemas do Judiciário brasileiro.  
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De maior impacto foi o argumento introduzido por estes, tendo lançado o 

conceito da incerteza jurisdicional, que se exterioriza por meio de um viés anticredor 

enraizado nos tribunais, constituindo a razão da perpetuação das altas taxas de 

juros no país e da falta de existência de um mercado de crédito de longo prazo.  

A partir destas premissas, a nossa hipótese foi a de selecionar uma atividade 

peculiar no contexto econômico brasileiro – o factoring –, para se testar a postura do 

Judiciário com relação ao enforcement dos contratos deste segmento, mais 

especificamente o TJSP e TJRS. Conforme demonstramos, a escolha da atividade 

foi proposital, tendo em vista que seu desenvolvimento e trajetória no cenário 

jurídico brasileiro confere elementos fortes para, possivelmente, influenciar o 

magistrado no momento da tomada de decisões, sendo uma atividade que, a priori, 

instigaria a constatação mais clara da manifestação de um viés anticredor.  

Em decorrência da seleção da amostra e do desenvolvimento da pesquisa 

jurisprudencial, a primeira constatação relevante decorre do baixo número de casos, 

ou apenas 5,7% do total, relacionados à discussão do contrato de factoring. Esta 

baixa demanda para se discutir a relação contratual poderia decorrer do caráter 

relacional de que são revestidos os contratos próprios desta atividade, sendo este 

um resultado lateral que pode ser objeto de pesquisas futuras sobre este segmento.  

Considerando o restante dos assuntos analisados e o número de ocorrências 

referentes a cada um, também é possível levantar a hipótese de que, pelo grande 

número de empresas de factoring operantes no país (ao confrontar o cenário local 

com números internacionais) e pelo conteúdo da discussão levada ao Judiciário, 

existe uma espécie de “seleção natural” entre as empresas de factoring que (i) 

atuam dentro dos limites legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e 

(ii) exigem contraprestações, garantias e outros elementos típicos e próprios de 

instituições financeiras.  

Deste modo, pela falta de uma regra clara e específica sobre a atividade, 

acaba sendo o Judiciário o órgão regulador que fiscaliza este segmento, sendo 

pouco significativa a contribuição das associações privadas existentes, como a 

ANFAC e ABFAC. Demandas típicas sobre a regularidade da execução da atividde 

de factoring, o que representou a maioria dos casos analisados, poderiam ser 

evitadas, caso estas associações pudessem exercer maior controle e monitoramento 

sobre a atividade. Outro possível tema futuro de pesquisa poderia focar nestes 
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dados para investigar a capacidade contributiva que estas associações poderiam ter 

em um cenário de possível autorregulação frente à postura inerte do Estado para 

com a atividade de factoring, o que poderia desafogar o Judiciário deste tipo de 

demanda “standard”, como o pronunciamento sobre a validade dos títulos de crédito 

que são objeto de cessão no contrato de factoring.  

A par destas considerações gerais acerca da fotografia jurisprudencial 

decorrente da pesquisa com a atividade de factoring, o resultado mais importante do 

trabalho foi o de se posicionar como uma crítica qualitativa substantiva ao debate 

sobre o enforcement contratual, especialmente em países em desenvolvimento, e de 

servir como resposta crítica objetiva à desconstituição do argumento posto por Arida 

et al. sobre a existência de viés anticredor por parte do Judiciário brasileiro. 

Ao avaliar as 85 decisões sobre o contrato de factoring, não identificamos 

qualquer tipo de viés decorrente da fundamentação dos magistrados; pelo contrário, 

estes são incisivos em refutar argumentos genéricos e sem base comprobatória 

postulados pelos devedores. Estes, sim, recorrem ao Judiciário como se esta 

instituição fosse chancelar a sua posição de “vítima” do mercado de crédito, 

concepção puramente paternalista.  

Além do mais, diferentemente do que comprovam as pesquisas empíricas 

quantitativas desenvolvidas em resposta a Arida et al.314, as empresas de factoring 

obtiveram decisões favoráveis em 80% dos casos relacionados à revisão ou 

execução do contrato. Mais uma vez, vale ressaltar que este percentual não permite 

afirmar que se exista um viés antidevedor nesta atividade, em decorrência do 

conteúdo e da fundamentação e argumentação próprios dos julgados. 

Por todo o exposto, entendemos que a pergunta do trabalho foi quantitativa e 

qualitativamente respondida, servindo como contribuição ao debate de enforcement 

contratual e refutando a existência de um viés anticredor nas Cortes selecionadas. 

 

 

																																																								
314 FERRÃO, Brisa; RIBEIRO, I. C Os juízes brasileiros favorecem a parte mais fraca? Berkeley 
Program in Law & Economics – Latin American and Caribbean Law and Economics Association 
(ALACDE) Annual Papers, Paper 26, 2006; YEUNG, Luciana Luk-Tai; AZEVEDO, Paulo Furquim. 
Pró-devedor ou pró-credor? Medindo o viés dos juízes brasileiros. São Paulo: Insper Working 
Paper, 2011. Disponível em: <http://www.insper.edu.br/wp-
content/uploads/2012/10/2011_wpe240.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2014.	
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