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O honroso convite que me foi dirigido por Rosana Bastos Alarcon 
de prefaciar seu livro “Factoring Internacional: aspectos práticos e jurídi-
cos” proporcionou-me inusitada alegria por alguns motivos: um deles, por 
se tratar de jovem doutrinadora, estudiosa, que envereda por caminhos 
extremamente difíceis na literatura jurídica ao escrever sobre tema que 
não encontra corriqueira repercussão nas nossas prateleiras e nem idên-
ticas opiniões doutrinárias; outro, porque com ela convivi no Mestrado, 
quando Rosana escolheu nossa matéria – se não me engano, à época, 
“Organizações Internacionais”, no ano de 2010, para iniciar seus estudos 
na área internacional, e efetivamente, além de posicionar-se como aluna 
dedicada, auxiliava nas discussões em grupo ao estudar e desvendar o pen-
samento de autores portugueses e espanhóis. Rosana se destacava pelo seu 
raciocínio, espírito culto, daqueles que trazem para as salas de aulas suas 
experiências intelectuais e a riqueza das leituras feitas, bem como a sua 
proficiência na língua castelhana, quase sempre ajudando e esclarecendo o 
verdadeiro sentido dos textos estudados. 

Por fim, e bastante significativa na composição desse quadro, a con-
dição de gestante e todos os obstáculos físicos naturais que se apresentam 
às futuras mamães, que, com denodo – como ela –, resolvessem enfrentar 
as aulas às quartas-feiras à noite na PUC de São Paulo, não foram suficien-
tes para arrefecer-lhe o ânimo, subindo e descendo rampas, até o quarto 
andar, carregada com livros, bolsa e papéis, pois nem sempre os elevadores 

PreFácio



XVI

se mostravam aptos a receber estudantes e professores, dado o enorme 
número deles nos cursos de graduação e de pós-graduação. Claro está que 
todos dariam passagem à jovem gestante, mas a personalidade de Rosana, 
sempre disposta a enfrentar as agruras, sem dobrar-se às situações mais 
dificultosas, por vezes impunha a decisão de caminhar e subir e subir, 
como de fato em plena ascensão se encontra até o doutorado, que está a 
caminho, e a publicação de seus trabalhos, a começar por este que será, 
sem dúvida, um marco nas letras jurídicas.

Rosana é assim, e faço aqui o retrato para quem não a conhece; alta, 
cabelos louros, olhos miúdos e vivos, delicada, ciosa de seu inglês, que 
fala com perfeição, profissional, educada, inteligente, respeitosa – daquele 
respeito antigo, que se dava com ou sem justificativa aos professores – com 
mestres e colegas, sempre disposta a abrir as portas para a discussão acadê-
mica e fechar as janelas para as intolerâncias. Uma mulher, mãe, professo-
ra, aluna, daquelas que temos orgulho natural em conhecer.

Não tenho dúvida de seu sucesso em qualquer ocasião, em que con-
vidada, participe de reuniões, bancas, mesas de conferência, aulas, grupos 
de estudo, porque sabe como ninguém, falar e expor, de forma clara e 
objetiva, e sabe ouvir, raciocinar e concluir. 

Aliás, esse foi o caminho trilhado em nossas aulas, em que, por uma 
regra dinâmica de estudos, começávamos às 19h30min, e íamos até às 
22h30min ou 23h em exposições, argumentos, análises, teses, acaloradas 
discussões e terminávamos com alguma conclusão possível, em relação aos 
autores estudados e em relação à posição de cada aluno e da cátedra, que, 
por dever de ofício, pavimentava o caminho final, necessário, para a cons-
trução de um pensamento que iniciasse a nossa compreensão do universo 
jurídico das organizações internacionais e das teorias que as justificam.

Embora, Rosana tenha se voltado desde cedo para as questões do Direi-
to Internacional do Comércio, não deixou de entusiasmar-se com as relati-
vas ao campo do Direito Internacional Público - matéria que mais lidamos 
na vida acadêmica - e por um motivo simples, na sua concepção: necessitaria 
de uma boa visão do Direito Internacional para bem entender a geogra-
fia complexa das questões internacionais. Sei que Rosana, talvez, nem se 
lembre-se de que me disse exatamente isso, talvez com outras palavras, mas 
que gravei, como todo professor que gosta do aluno e de suas manifestações. 

Enfim, orientanda do professor Antônio Márcio da Cunha Guima-
rães, meu amigo e companheiro do Direito Internacional, Rosana traz a 
lume este excelente trabalho de pesquisa e de teoria sobre o “Factoring”, 
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instituto mal compreendido e praticado ainda, dentro da realidade brasi-
leira, mas que tem inevitável apelo no mundo moderno, onde se imbri-
cam os conceitos e sistemas jurídicos e as necessidades empresariais.

A vocação desta obra é dupla: ao mesmo tempo didática e de funda-
mentada teoria. Rosana passa pelo histórico do “Factoring”, seus conceitos e 
definições, natureza jurídica, instituições que lhe dão suporte, sistemas opera-
cionais, regras internas e internacionais e chega à análise do instituto na Con-
venção de Ottawa, não sem antes discorrer sobre os tratados internacionais, 
em seus aspectos gerais, observando a vigência e recepção dos tratados no 
Brasil, para finalizar primorosamente com suas conclusões, que nos fazem 
pensar e repensar sobre a matéria, guiados pelo desenvolvimento teórico, que 
é exposto em linguagem simples, acessível e ao mesmo tempo científica.

A ideia que ressalta deste profícuo trabalho é que o “factoring” é um 
instituto que necessita ser mais bem estudado pelos nossos juristas e viven-
ciado de forma mais efetiva nas relações empresariais, porque representa 
uma atividade que objetiva alcançar novos mercados e, embora alguma des-
confiança positivista sobre o instituto - afinal não há regulamentação espe-
cífica e nem se sujeita ao controle do Banco Central -, é fato que sua prática 
dissemina-se pelos cincos continentes, dado este que demonstra a importân-
cia do tema no mundo globalizado. Mais do que isso, é sabido que o Direito 
quase sempre corre atrás dos fatos econômicos e sociais, pois aqui temos um 
fato nessa dupla área, que necessitaria ter alguma regulamentação. Mesmo 
em relação a essa nossa afirmação, ficamos em dúvida, porque, se basica-
mente o “factoring” é admitido, e não temos dúvida disso, uma vez que não 
contraria ou ofende qualquer norma do sistema jurídico nacional, quem 
sabe se a regulamentação não possa vir a tirar-lhe o que tem de melhor, que 
é a capacidade de flexibilizar interesses, sem contrariar a espinha dorsal do 
sistema jurídico, econômico-social em que vivemos? Talvez por isso – é psi-
canalítico – o Projeto de Lei nº 3615/2000 ainda não se tenha concretizado.  
Uma das características da ordem jurídica brasileira é a existência de um nú-
mero enorme de leis e regulamentos, que, infelizmente, em sua grande parte, 
servem a infinitas discussões, sem a correspondente obediência. Somos um 
país encarnado, da cabeça aos pés, na família romano-germânica, no que 
ela tem de bom e de ruim, e o aspecto levantado nas linhas acima, sobre a 
pletora de regras, é uma referência negativa. O “factoring”, dentre outros 
institutos, pode constituir-se numa porta aberta para arejar o sistema jurídi-
co. Uma janela aberta aos ventos que sopram de outra família jurídica, bem 
conhecida, a família do “common law”. Não devemos ficar ciosos de uma 
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defesa muito grande das nossas origens, em detrimento da evolução social, 
mesmo porque, no mundo moderno, as fronteiras tendem a desaparecer, e 
o Direito, principalmente o “jus cogens” internacional, destaca os direitos 
do ser humano, tornam-se, cada vez mais, regras universais, que devem ser 
obedecidas pelos Estados, independentemente do regime de governo, de sua 
filosofia política, de sua história e de sua tradição. Tudo que favoreça o ser 
humano, em suas múltiplas atividades e necessidades, deve ser objeto de 
adaptação do Estado, no território sobre o qual exerce a soberania. As fron-
teiras e características rígidas entre os diversos sistemas jurídicos, que antes 
podiam ser objeto de orgulho nacional, não têm mais razão de ser. A huma-
nidade é um todo, a cidadania internacional ganhou espaço, o homem é um 
cidadão do mundo, ainda que preserve, como deve preservar, seus símbolos, 
sua língua, sua religião, sua alma gerada por gerações e gerações de lutas e 
de conquistas. Lapidar este estudo, quando de forma específica afirma: “o 
factoring internacional consiste numa relação de colaboração contínua entre 
as partes, uma concentração de esforços e conhecimentos na qual todos po-
dem atingir seus objetivos individuais: a empresa exportadora alcança novos 
mercados, os ‘factors’ de importação e exportação operam mais, o importador 
encontra novas opções para adquirir mercadorias ou insumos, o consumidor 
tem acesso a produtos com melhores preço e qualidade, tudo com reflexos po-
sitivos nas economias nacionais de todos os envolvidos”.

Enfim, é isso. Aqueles que tiverem oportunidade de ler este prefácio – 
que foi feito sob a norma da simpatia intelectual e da total abertura a novos 
conceitos e novos estudos, poderá se ver compelido a conhecer um pouco 
mais do “factoring” e daí tirar suas próprias conclusões. Rosana Bastos 
Alarcon está aberta à polêmica. O professor Antônio Márcio da Cunha 
Guimarães certamente estará disponível para quaisquer embates contrários 
ou a favor do instituto e de sua regulamentação, e eu, eterno aprendiz do 
Direito, curvo-me aos mais sábios e fico a postos para o raciocínio.

CARLOS ROBERTO HUSEK
Mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, coordenador de 
Direito Internacional no bacharelado, professor de pós-graduação nos 
cursos de especialização, mestrado e doutorado, desembargador da Justiça 
do Trabalho e membro da Academia Paulista de Direito.
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aPresentação i

A advogada e professora Rosana Bastos Alarcon desenvolveu um 
aprofundado estudo acerca do instituto jurídico do Factoring Internacio-
nal em seu Mestrado acadêmico na PUC/SP, que agora é publicado em 
livro. É um excelente trabalho de pesquisa sobre o tema, analisando seus 
principais aspectos jurídicos, tanto na forma estrutural, de como é e fun-
ciona o factoring, como também em seus aspectos comerciais e impacto 
no mercado em geral.

Em seu trabalho, a profa. Rosana desenvolveu com maestria os prin-
cipais detalhes do instituto do factoring, analisando não somente sua apli-
cabilidade interna no Brasil, como também discorreu com propriedade 
e conhecimento, sobre o sistema no mercado internacional, inclusive as 
decorrentes implicações da Convenção de Ottawa (Canadá) de 1988.

Por fim, a autora se posiciona de forma firme e fundamentada, na 
questão relativa à necessidade ou não de uma maior regulamentação da 
atividade no Brasil, apresentando vantagens e desvantagens em tal inter-
venção estatal. Deixo essa conclusão para ser desfrutada pelo leitor, que 
encontrará na obra um texto claro, preciso, de agradável leitura e fácil 
entendimento. É com grande satisfação que, após tê-la orientado nesse seu 
excelente trabalho de mestrado na PUC/SP, vejo o mesmo sendo aceito 
para publicação. É realmente uma obra que merece ampla divulgação e 
que muito irá contribuir para nossa cultura jurídica.
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Por tudo isso, a presente obra é leitura indispensável, não somente para 
os profissionais da área jurídica – advogados, juízes, promotores e procura-
dores, mas também para os empresários e estudiosos do direito em geral.

PROF. DR. ANTÔNIO MÁRCIO DA CUNHA GUIMARÃES
Prof. Assistente-Doutor de Direito Internacional na PUC/SP, Advogado, 
Membro da APD (Academia Paulista de Direito), Membro da UJUCASP 
(União dos Juristas Católicos de São Paulo), autor de obras jurídicas.
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aPresentação ii

Rosana Bastos Alarcon, com sua oportuna iniciativa de transformar 
em livro a dissertação acadêmica, por ela tão bem elaborada, em torno do 
Factoring Internacional à luz da Convenção de Ottawa, veio preencher uma 
lacuna na literatura brasileira sobre factoring internacional, ao analisar o 
trabalho desenvolvido pelo UNIDROIT, sigla francesa de entidade conhe-
cida como Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado.

Um pouco da história desse evento no Brasil está no telex de 17.02.1988, 
em que o Ministério das Relações Exteriores convidou-nos para a reunião 
destinada a definir o interesse brasileiro em participar da conferência di-
plomática que, sob o patrocínio do UNIDROIT, examinaria os projetos de 
convenção sobre “leasing” financeiro e “factoring” internacionais.

A reunião, em apreço, realizada no dia 23 de fevereiro daquele ano, 
no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, contou também com a 
presença de representantes da ABEL – Associação Brasileira de Empresas 
de Leasing, do Banco Central, do Ministério da Fazenda e do Ministério 
da Indústria e Comércio, além de representantes do Itamaraty.

Essa reunião concluiu pela participação do Brasil em Ottawa, que se 
fez representar por uma delegação chefiada pelo embaixador brasileiro 
no Canadá. 

A Convenção Diplomática de Ottawa, como ficou conhecida, com 
base nas conclusões dos estudos efetuados, no curso de 14 anos, sobre os 
mais variados aspectos do factoring, aprovou, em 28.05.1988, o texto de 
um contrato de factoring específico para negócios entre países. 
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Vale, entretanto, enfatizar que os relatórios preliminares preparados 
por empresários e técnicos, procedentes de vários países, contêm preciosos 
subsídios sobre a sistemática operacional do factoring, que, pela riqueza 
de elementos colhidos em tantos anos de pesquisa, constituem a doutrina 
de Ottawa sobre o factoring, em nosso entender.

O cuidado da autora em analisar com eficiência e profundidade ma-
téria tão complexa, de forma didática e abrangente, é obra inédita no 
Brasil e, por certo, se prestará de base indispensável para estudiosos e 
empresários que se interessem pelo factoring.

De nossa parte, cabe expressar as nossas congratulações e augúrios à 
autora pelo êxito de um trabalho elaborado com tamanha competência.    

LUIZ LEMOS LEITE
Presidente da ANFAC – Associação Nacional de Fomento Comercial


