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BROCHURE

QUEM
SOMOS?
Somos o primeiro fundo de investimento tech especializado em
litígios no direito continental. Oferecemos ﬁnanciamento a empresas,
indivíduos e escritórios de advocacia para que possam promover
demandas meritórias. Queremos nivelar o terreno para que o
ﬁnanciamento deixe de ser um obstáculo ao acesso à justiça. Somos
uma equipe jovem, dinâmica e interdisciplinar que crê na tecnologia
como ferramenta fundamental à tomada de decisões.
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O QUE É
LITIGATION
FINANCE?

O ﬁnanciamento de litígios, ou litigation ﬁnance, é um
fenômeno relativamente novo e de crescimento muito
rápido a nível internacional que consiste no
fornecimento de fundos por um terceiro alheio ao
litígio para que uma demanda jurídica meritória possa
ser promovida. Em troca, quem ﬁnancia o processo
normalmente recebe uma parte dos rendimentos da
demanda caso o resultado seja positivo. Caso contrário,
não há dívida.

É UMA
COMPRA
DA
DEMANDA?

Não, nós não compramos a demanda. Nós
ﬁnanciamos as custas processuais para que o
processo possa ser promovido ou adiantamos uma
parte da sentença. Como contrapartida a esse capital, a
parte se compromete a nos dar uma parcela do valor
recuperado, apenas se o resultado do processo for
favorável. Esse percentual varia em função de fatores
como a probabilidade de sucesso, prazo esperado, risco
creditício, etc. Em geral, costuma ser de 20% a 40%. A
nossa ideia é que tanto a parte quanto o advogado
mantenham o direito sobre a porcentagem majoritária
do valor da demanda.
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“

THE NEWLY EMERGENT PHENOMENON
OF LITIGATION FINANCE IS LIKELY THE
MOST IMPORTANT DEVELOPMENT IN
CIVIL JUSTICE OF OUR TIMES.
The Practice: Harvard Law School, Sept/Oct 2019

MARCO
REGULATÓRIO

A cessão de direitos litigiosos se encontra explicitamente contemplada nos diferentes
ordenamentos jurídicos. Além disso, o ﬁnanciamento de litígios é completamente equiparável à
contingencialidade que os escritórios de advocacia praticam com os honorários ad exitum,
regulada pela quota litis. Por outro lado, não há nenhuma norma que obrigue a parte a revelar esse
acordo em juízo. Assim, qualquer parte interessada em conhecer essa informação deverá
fundamentar o seu interesse e a sua relevância para o processo. Em todo caso, trata-se de um
acordo particular entre partes, em harmonia com os princípios gerais do direito continental.
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DATA-DRIVEN
Sabemos que o julgamento humano nem sempre é conﬁável na tomada de decisões. As
tendências da experiência pessoal, somadas a uma inﬁnidade de vieses cognitivos,
nem sempre levam a um critério ótimo de avaliação. É por isso que na Qanlex, além de
contar com especialistas em litígios, desenvolvemos modelos de data science para
tornar o assessment dos casos mais eﬁciente e conﬁável. Logo, isso ainda nos
permitirá tomar decisões segundo o nosso próprio portfólio de litígios, de modo a
torná-lo mais equilibrado, e oferecer, assim, maior segurança aos nossos investidores.

EQUIPE
Somos uma equipe interdisciplinar, com experiência no mundo da advocacia, da
tecnologia e das ﬁnanças. Contamos com advogados com vasta experiência em
litígios e engenheiros especializados no manejo de dados e na modelização ﬁnanceira.

MISSÃO
A nossa missão é aproximar a Justiça dos atores com menor capacidade ﬁnanceira.
Acreditamos que o capital não deveria ser um obstáculo para a promoção de demandas
meritórias.

MUITAS VEZES, O ACESSO A ESSE FINANCIAMENTO SIGNIFICA A DIFERENÇA
ENTRE PROMOVER UMA DEMANDA JUSTA E NÃO O FAZER.

Nós cremos que tanto empresas como indivíduos podem fazer um melhor uso do
seu capital investindo nas áreas a que se dedicam, sem precisar desviar o foco para
litígios que não se relacionam com a sua atividade principal.
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EM QUE TIPO DE
CASOS
INVESTIMOS?
Nós ﬁnanciamos casos cujo resultado envolva uma
transferência de capital, tanto em processos judiciais como
arbitrais. Quanto ao acordo com os proﬁssionais envolvidos,
investimos tanto em casos com uma estrutura de honorários
adiantados como nos litígios em que o advogado tenha
decidido atuar ad exitum. A partir desse acordo podemos fazer
adiantamentos de capital ao proﬁssional para atuar no litígio
sem que o advogado tenha que depender exclusivamente de
seu resultado para o pagamento.
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A X10 AUMENTOU O
USO DE LITIGATION
FINANCE NOS EUA DE
7% DOS ESCRITÓRIOS
DE ADVOCACIA EM
2013 PARA 72% EM
2020
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VANTAGENS
PARA O
DEMANDANTE

Liquidez: De um lado, mantém a sua liquidez sem precisar desviar fundos para as
custas processuais de um litígio sobre o qual não tem certeza nem sobre o
resultado, nem sobre o tempo para um eventual pagamento. Além disso, em
processos já avançados, pode adiantar parte do montante estimado da sentença e,
com isso, ter acesso ao efetivo sem a necessidade de esperar até o ﬁnal da ação.
Mitigar riscos: Assim como qualquer outro ativo ﬁnanceiro (e uma demanda
certamente pode ser vista como tal) o uso do nosso ﬁnanciamento é uma forma de
diversiﬁcar o risco: ao abrir mão de uma pequena parcela dos ganhos potenciais, o
litigante se assegura de que não perderá capital excessivo em juízo.
Limpar o balanço: O litígio deixa de ser visto como um passivo que consome caixa
e passa a ser um potencial ativo. A empresa, além disso, ao deixar de destinar
capital a advogados, pode investir esse dinheiro em suas próprias atividades,
alcançado um impacto positivo no seu P&L.
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VANTAGENS
PARA O
ESCRITÓRIO

Liquidez: Para os escritórios de advocacia é uma maneira de obter capital sem a
necessidade de esperar o resultado do processo. Esse adiantamento de fundos permite ao
proﬁssional cobrar pelos seus serviços de forma adiantada e cobrir os gastos operacionais
necessários.
Mitigar riscos: A disponibilização desse tipo de investimento torna possível aos escritórios
de advocacia garantirem uma parcela dos honorários, blindando-se contra o risco de não
haver o que cobrar em caso de resultado negativo.
Manter clientes: O acesso ao nosso capital permite ao escritório atuar numa quantidade
maior de casos, sem a necessidade de perder os clientes que não podem arcar com os
honorários. Acreditamos que uma demanda meritória deve ser acompanhada pelos
melhores proﬁssionais, e não queremos que o acesso ao capital necessário seja um
impedimento.
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POR QUE VENDER UMA
PARCELA DE UMA
DEMANDA
MERITÓRIA?
A resposta pode ser encontrada na lição

O risco costuma ser medido com base na

mais básica das ﬁnanças: diversiﬁcar.

variação do ativo sobre a média esperada. No

Pela mesma razão que desaconselhamos

caso dos litígios, no qual não há risco sistêmico

que um investidor particular invista em um

que afete o resultado de todos os litígios de

único litígio dada a natureza desse tipo de

uma vez, a forma de reduzir o desvio padrão

investimento e o seu resultado binário, em

dos retornos sobre a média é por meio de

que se pode perder todo o investimento,

uma maior diversiﬁcação. E isso é justamente

cremos que isso é igualmente aplicável ao

o que se pode conseguir através de um fundo

titular do direito litigioso. Nesse sentido,

de investimento dedicado a litígios. É por isso

cada demandante está sendo investidor

que, com um menor custo de capital, visto

no seu próprio litígio, com base nesse

que é reduzido o risco, podemos conseguir

fundamento.

uma melhor valorização do crédito em

De um ângulo racional, e aplicando um

relação ao que conseguiria um demandante

pouco de teoria ﬁnanceira, um investidor

particular; seja este uma empresa, indivíduo ou

é compensado em função do tempo e do

um escritório de advocacia.

risco que assume.
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UM POUCO DE
NÚMEROS
SUPONHAMOS QUE PROMOVER UMA DEMANDA CUSTASSE
AO DEMANDANTE CERCA DE US$ 50.000 EM CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS, E O MONTANTE
RECLAMADO FOSSE DE US$ 500.000.

Suponhamos ainda uns 70% de

projeto com um ROI anual em 30%

probabilidade de êxito e um horizonte

(conservador no caso de empresas em

temporal de retorno de 3 anos. Nesse

crescimento). Neste caso, no pior dos

cenário, que podemos considerar

cenários, em vez de levar 0 pelos USD 50.000

realista, há uma chance não menor que

investidos, ganha US$ 109.850 (50k*1,33 ). Em

30% de se terminar com uma perda de

caso de resultado positivo, chega-se a US$

50.000 dólares. Ajustando por

410.000, e se o ajustamos em 70% de chance

probabilidade, o demandante tem um

de êxito, são US$ 319.850. Como se vê, esse

crédito equiparável a USD 300.000

número é superior ao esperado sem o acesso

((500k*0,7)-50k), cujo valor atual líquido

ao capital provido. Somado a isso, as avaliações

deveria ser muito menor a depender da

das empresas costumam ser feitas através de

taxa de desconto utilizada.

múltiplos sobre distintos indicadores

Suponhamos que o titular desse direito

operativos. A promoção de um potencial litígio é

litigioso opte pelo ﬁnanciamento do seu

computada como não operativa, com a qual

litígio em troca de 1/3 do montante a

não afetaria a sua avaliação, diferentemente do

que ﬁzer jus caso ganhe a causa.

que aconteceria no caso de a empresa investir

Consideremos que se trata de uma

em projetos internos.

empresa que pode investi-la em um
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