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E v e n t o

Jarinu sedia Fórum Jurídico
Nacional de Fomento Mercantil

O

Fotos: Bacani Eventos

Des. Oldemar Azevedo, EPM; prefeito de Jarinu, Vanderlei Gerez; ministro Humberto Gomes de Barros; desembargador Antonio Rulli Jr, vice-
diretor EPM; Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC; desembargador Antonio Carlos Viana Santos e o desembargador Henrique Nelson Calandra

Fórum Jurídico Nacional de Fomen-
to Mercantil, iniciativa conjunta da

ANFAC com a Escola Paulista da Magis-
tratura- EPM, foi realizado entre os dias
19 e 20 de outubro, no hotel Paradies,
em Jarinu, São Paulo, reunindo cerca de
150 participantes, com a presença de 8
ministros do Superior Tribunal de Justi-
ça, 55 desembargadores e juízes, além
de advogados e empresários do setor.

A solenidade de abertura contou com
a presença do prefeito de Jarinu,
Vanderlei Gerez, da deputada estadu-
al, Célia Leão, do desembargador Rulli
Júnior, representando a EPM, do minis-
tro Humberto Gomes de Barros, deca-

no do STJ, e do presidente da ANFAC,
Luiz Lemos Leite, entre outras importan-
tes personalidades do mundo jurídico e
do fomento mercantil.

Ao agradecer a organização do
evento pela escolha de Jarinu, cidade
que integra os municípios paulistas do
circuito das frutas, para a realização
do Fórum, o prefeito Vanderlei Gerez
argumentou que “se não desenvolver-
mos a atividade econômica, principal-
mente as pequenas e médias empre-
sas, o País não terá condições de ir em
frente, por isso espero que os senho-
res consigam a regulamentação do fo-
mento mercantil”.
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O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, foi o  pa-
lestrante  do primeiro painel   abordando o tema “Ativi-
dade de Fomento Mercantil  no Brasil”,  que teve a  medi-
ação do  ministro Massami Uyeda - STJ e  a participação
do empresário, João Amado Réquia.  Luiz Lemos Leite,
fez um panorama do desenvolvimento do fomento mercan-
til no Brasil  e no mundo, citando experiências bem-suce-
didas de  outros países. Falou também da trajetória da
ANFAC nos seus 25 anos de lutas  em  prol da normati-
zação do segmento, destacando sua importância para o
crescimento e expansão do setor.

O ministro Massami Uyeda, agradeceu a oportunidade
de ouvir a exposição  do presidente da ANFAC, alguém
que viu seu  sonho ser realizado.  “Aprendi conceitos fun-
damentais no dia de  hoje, e espero que essa experiência se
repita em outros Fóruns”.

Já o empresário João Amado Réquia lembrou que Luiz
Lemos Leite é o responsável pela criação de uma nova pro-
fissão no Brasil, uma doutrina tão bem analisada  no  livro
Factoring no  Brasil, de sua autoria, que  já está na 11ª
edição, onde conceitua  todos esses  fundamentos.

O segundo painel teve a mediação do ministro Fer-
nando Gonçalves – STJ, com a participação do empresário
Pio Daniele, presidente eleito do SINFAC-SP  e do pales-
trante e ministro Humberto Gomes de Barros - STJ, que
falou sobre “A Ilegitimidade  do Endossatário em Respon-
der por ações Movidas em Decorrência de Protestos Inde-
vidos”, onde  lembrou que o correto não seria a expressão
protesto indevido e sim protesto necessário. Explicou o
palestrante que com a circulação do título, o endossatário
tem o dever legal de apresentá-lo a pagamento e, portanto
não pode sofrer os efeitos de uma conduta lícita. Destacou
o ministro que a conotação negativa atribuída ao ato do
protesto de um título vem prejudicando aqueles que apenas
exercitam um direito previsto em lei, explicou Humberto
de Barros, que “a função do protesto sofreu uma deforma-
ção. Hoje em dia, na maioria dos casos, o protesto indica
apenas quem é inadimplente, mau pagador”.

No terceiro painel, o desembargador do TJ, Álvaro
Lazzarini, conduziu os trabalhos, com  a participação de
Paulo Leite, da ANFAC, sendo que o palestrante foi o de-
sembargador Oscarlino Moeller - TJSP, que discorreu so-
bre o  tema “Fomento Mercantil e sua Função Social” e
analisou o  princípio da boa-fé que é aplicado em todos os
contratos, incluindo o de fomento.  Em princípio, esclare-
ceu Moeller, as empresas de fomento mercantil assumem
os riscos da transação com as empresas-clientes, porém,
podem validamente contratar a modalidade do risco com-
partilhado.

Painéis expõem e debatem temas oportunos e atuais
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O empresário João Amado Réquia e o ministro Massami Uyeda.

Ministro Humberto de Barros
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Moeller lembrou a importância de verificar a lisura e a
clareza das cláusulas  no momento da contratação dos ser-
viços.  Todo contrato deve ser formal e, portanto qualquer
desvio ou deturpação da vontade das partes na formação,
execução e conclusão dos contratos, pode ser objeto de in-
terferência do Poder Judiciário. “Por isso, os empresários
devem se manter atentos,” alertou  Moeller.

Em sua conclusão, enfatizou a função social das opera-
ções de fomento mercantil, cujos princípios contratuais
básicos são a eticidade, lealdade e honradez, conforme cons-
tam do modelo de contrato da ANFAC.

No início da tarde, o ministro Hamilton Carvalhido -
STJ, conduziu o quarto painel, com a participação de
Divaldo Disposti, da ANFAC; e o palestrante  foi o minis-
tro José Delgado - STJ, cujo tema versou sobre “O Dano
Moral e a Fixação do Quantum Indenizatório”.

Em sua exposição Delgado destacou que “A responsa-
bilidade civil, os danos morais,  decorrentes dos atos prati-
cados  pelos cidadãos, são uma realidade desde a antigüi-
dade do mundo jurídico”.

Destacou o palestrante que vem cabendo ao STJ a fun-
ção de balizar os valores atribuídos às indenizações fixadas
em instâncias inferiores de modo a evitar os abusos, entre-
tanto, destacou que o tema Responsabilidade Civil e Dano
Moral ganhou destaque no mundo jurídico moderno e con-
temporâneo, integrando o direito positivo de países como
França, Itália, Suíça, EUA, Argentina, Chile e Peru, com a
chamada “Globalização dos reparos por danos morais”.

O quinto painel, presidido pelo desembargador Via-
na Santos, presidente da Academia Paulista de Magistra-
dos, teve a participação do empresário de fomento, Marcus
Garutti, e do palestrante e assessor jurídico do  COAF,  Fran-
cisco Carlos M. Félix  que explicou aspectos da “Lei 9.613,
de 03/03/1998 - Ocultação de Bens, Direitos e Valores (La-
vagem de Dinheiro)”.

Felix afirmou que : “No geral para a  maioria das pes-
soas, o COAF continua a ser  um ilustre desconhecido”.
Atualmente o Conselho tem 34 colaboradores cobrindo
todo o Brasil para requerer e analisar as informações so-
bre as operações financeiras na Unidade de Inteligência
Financeira - UIF.

A mesa do sexto painel  foi conduzida pelo
desembargador Oscarlino Moeller; com a participação de
Cleonice Arantes De Cicco, da ANFAC;  e  dos palestrantes,
Gilberto Haddad Jabur e José Horácio Halfeld, membros
do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP.

Os palestrantes abordaram o tema : “Contratos Atípicos
no Direito Brasileiro”.

O advogado Gilberto Jabur explicou que “os contratos
são o centro da vida dos negócios e surgem em função das
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Ministro José Delgado

Francisco Carlos M. Félix, assessor jurídico do COAF e o
desembargador Antonio Carlos Viana Santos

Cristiano C. Costa, da Contratual Urbe; des. Oscarlino Moeller; Paulo
Leite – ANFAC; e o des. aposentado do TJ, Álvaro Lazzarini
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necessidades econômicas”, explicando os seus elementos
e conceitos históricos.

O sétimo e último painel teve a mediação do ministro
Francisco Peçanha Martins, presidente em exercício do STJ,
a participação do empresário Tércio Neves,  da ANFAC, e
do  ministro  João Otávio Noronha - STJ que abordou o tema:
“Reflexos das Decisões Judiciais na Atividade Econômica”.

A palestra abordou vários conceitos filosóficos do direito
sob o enfoque de que o direito serve à vida e não a vida serve
ao direito. Noronha destacou que: “A jurisdição tem o poder
de solucionar os conflitos de interesse e a vida moderna ne-
cessita cada vez mais de uma justiça célere, justa e eficaz”.
Foi dedicado pelo palestrante grande enfoque à atual função
legislativa que está sendo atribuída ao Poder Judiciário, ten-
do destacado que “Cabe ao intérprete conceder a moderni-
dade a norma que emana do texto estático da lei”.

Enfatizou que o mesmo texto da constituição americana
que corroborou a escravidão e discriminação racial  hoje
assegura a plena liberdade e igualdade dos homens, “o tex-
to não mudou, coube ao intérprete atualizar a norma que
emanava deste texto”.

Em sua explanação, deixou claro que cada magistra-
do deve ponderar os efeitos e reflexos de suas decisões
que muitas vezes têm um alcance diverso e prejudicial
ao esperado, razão pela qual o espírito do julgador deve-
rá estar sempre voltado para uma visão social e econô-
mica de suas decisões.

No fim de cada palestra os participantes das mesas fo-
ram homenageados pela ANFAC e pela ABAEF – Associ-
ação Brasileira dos Advogados de Empresas de Fomento
Mercantil, com um troféu e uma placa alusiva ao evento.

Coube ao desembargador Marcus Vinicius dos Santos
Andrade, diretor da Escola Paulista da Magistratura encer-
rar o evento em nome da EPM, manifestando o seu senti-
mento de que o Fórum Jurídico Nacional conseguira atin-
gir seus objetivos, sendo uma iniciativa vitoriosa das enti-
dades organizadoras.

O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, ao proferir
palavras de encerramento compartilhou do mesmo senti-
mento que o diretor da EPM, destacando a relevante fun-
ção socioeconômica da atividade em favor do Brasil.

Encerrando o evento em nome do STJ, o ministro Fran-
cisco Peçanha Martins, presidente em exercício dessa  Corte,
destacou que ele e todos os seus colegas saíram do evento
com uma nova visão e um novo enfoque sobre a atividade
de fomento mercantil no Brasil.

Numa iniciativa pioneira da ANFAC, foi disponibiliza-
do a todos os SINFAC’s do Brasil a transmissão simultânea
do evento via Internet.

Fotos: Bacani Eventos

Luiz Lemos Leite, desembargador Oldemar Azevedo – EPM; ministro
Francisco Peçanha Martins e o desembargador Marcus Vinicius dos
Santos Andrade, diretor da EPM.

Desembargadores, ministros; o presidente da ANFAC, Luiz Lemos
Leite e o diretor da EPM desembargador Marcus Vinicius dos Santos
Andrade

Ministro Francisco Peçanha Martins; ministro João Otávio Noronha e o
juiz  Jorge Beber.
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Ministro Hamilton Carvalhido - STJ
Evento oportuno, a matéria está na pauta de todas as
nossas preocupações, é significativo para o País, e só
posso elogiar eventos dessa ordem que fazem a intera-
ção do setor empresarial com o jurídico.

Desembargador Oldemar Azevedo - EPM
O Fórum trouxe um precioso esclarecimento sobre a apli-
cação do fomento mercantil no Brasil, visto que a ativida-
de é pouco conhecida no meio jurídico. O evento foi am-
plo e de muita repercussão. O fomento mercantil é uma
forma de operação econômica, de circulação de dinheiro,
levando em consideração o pequeno e médio empresário.

Ministro João Otávio Noronha  - STJ
Essa reunião de magistrados com empresários,  que so-
frem as conseqüências das decisões judiciais,  foi de
extrema importância. É fundamental que venhamos a
conhecer  os negócios, os empreendimentos, porque
nossas decisões repercutem sobre eles. Parabenizo a
ANFAC pela iniciativa e oportunidade que nos deu de
ouvir e  também de explanar, de mostrar nossos senti-
mentos e  pensamentos, o que leva a uma confluência
muito positiva entre o  judiciário e os demais segmentos
da sociedade.

Desembargador Oscarlino Moeller - TJSP
O evento, sobre o meu prisma, foi positivo porque  trou-
xe uma renovação de conceitos dentro do fomento mer-
cantil que, por vezes, são desvirtuados, e com esses de-
bates, os próprios empresários de factoring, assim como
os envolvidos  na parte jurídica podem  reforçar  concei-
tos,  inclusive com orientações de jurisprudência que é o
caminho da interpretação dos contratos.

Desembargador Marcus Vinicius
dos Santos Andrade –  EPM
Esse foi um convênio celebrado com a ANFAC, emi-
nentemente cultural para transmissão da experiência no
fomento mercantil através da comunicação de uma Es-
cola da Magistratura. Obtivemos sucesso, conseguimos
congregar uma parte dos conhecimentos e da intelectua-
lidade dos juízes  e, do outro lado, a experiência, a  vi-
vência e também a cultura dos profissionais que traba-
lham nessa área do fomento mercantil. Nesse aspecto
houve uma grande contribuição recíproca que se esten-
deu para a comunidade nacional.

Ministro Fernando Gonçalves – STJ
O Fórum  Nacional trouxe expressiva contribuição so-
bre o aspecto jurídico para todos os participantes, pro-
piciando maiores conhecimentos  a respeito dessa ativi-
dade que não é nova, mas que é um tanto desconhecida.
Achei o evento importante e creio que esse convênio
com a  EPM deva ter continuidade,  no sentido de de-
senvolver e aprimorar os conhecimentos dos dois lados,
tanto da área dos encarregados dos negócios de fomen-
to, como da área jurídica - dos advogados, juízes, de-
sembargadores e outros.

Ministro Francisco Peçanha Martins – STJ
Neste evento aprendi assuntos relacionados desde a re-
alidade romana até os dias de hoje. E na oportunidade
que tive, acentuei as modificações do pensamento. En-
fim somos homens, componentes  de uma sociedade que
pensa,  que quer e que luta por fazer aquilo que de me-
lhor deve acontecer  em prol de todos, é como entendo
essa figura etérea chamada mercado, somos todos dele
dependentes e o factoring é uma das molas, digamos,
para o fomento do desenvolvimento dos negócios do
mundo mercantil, e portanto, é, sem dúvida, uma ala-
vanca na busca da felicidade.

Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini –
ministro aposentado STJ
Achei o evento produtivo e bastante esclarecedor, prin-
cipalmente, para os juízes que não estão familiarizados
com a matéria, a impressão que tenho é  que o fomento
é um negócio que vai se desenvolver aceleradamente,
vai ter um crescimento avultado, de sorte que me parece
importante que o judiciário esteja familiarizado com a
matéria. Também merece registro a luta incansável do
presidente da ANFAC, um homem que na verdade im-
pôs essa instituição  no Brasil,  altamente proveitosa
para o  desenvolvimento econômico do País.

Ministro José Delgado - STJ
Sabemos que 1/4 de século não é nada para uma insti-
tuição que só se solidifica com quatrocentos anos. A
ANFAC, dirigida por Luiz Lemos Leite, ainda está no
período de formação, procurando se encontrar, tanto
que está buscando a sua regulamentação própria. E tem
que lutar pela diminuição dos seus custos. Esse seg-
mento dá uma grande contribuição para o desenvolvi-
mento do País.
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