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Ordem na casa

Embora ainda estejamos pade-

cendo com a crise econômica, o 

ano de 2017 já projeta perspecti-

vas de melhora nas condições do Brasil, 

em grande parte pelo esforço do poder 

público para cortar gastos em todas as 

esferas administrativas. 

O momento é de arrumar a casa, como 

deixou claro o governo federal ao cancelar, 

recentemente, mais de 43 mil benefícios 

de auxílio-doença irregulares concedidos 

pelo INSS, gerando uma economia de R$ 715 milhões. É claro que ainda é 

pouco, tamanho é o rombo nas contas públicas, mas a sangria precisa ser 

estancada por todos os lados, especialmente nos casos envolvendo corrup-

ção entre empresas e entes públicos.

Em que pese todas as complexidades em torno do tema, os setores 

produtivos estão voltando a se animar, caso do fomento comercial, que 

cada vez mais se consolida como tábua de salvação das micro e peque-

nas empresas, praticamente extirpadas do radar de crédito das institui-

ções financeiras.

Para tanto, a agenda da Câmara dos Deputados e do Senado promete 

ser bastante agitada, discutindo desde a simplificação tributária e a refor-

ma da Previdência, passando pelo novo Código Comercial e pela Empresa 

Simples de Crédito (ESC), bandeiras que o SINFAC-SP tem empunhado 

nos últimos anos.

Nossa atividade, por sinal, tem se mostrado dinâmica, ao reconhecer 

nas fintechs – empresas que misturam serviços financeiros e de tecnologia 

– parceiras para cimentar o caminho das factorings neste mercado de 

meios de pagamentos, que anualmente movimenta R$ 1 trilhão. 

Compreender o contexto deste novo tipo de relacionamento é essencial 

para perceber o impacto da realidade que começa a tomar conta do merca-

do, representando novas oportunidades de negócios.

Como já vimos no passado, mesmo quando vivemos momentos difíceis 

política e economicamente falando, maiores são as vitórias obtidas, espe-

cialmente quando elas advêm de lugares e situações inesperadas. Vide o 

recente caso envolvendo a Confederação Nacional do Sistema Financeiro.

Reportagem nesta edição descreve como a CONSIF reconheceu o 

equívoco no envio de guias de contribuição sindical para factorings e 

securitizadoras da nossa base, no estado de São Paulo, transformando 

a situação, com entendimento mútuo, em uma plataforma para futuras 

parcerias entre as duas entidades. 

Em suma, mais uma vez a diplomacia colaborou para o engrandecimen-

to das relações institucionais entre duas entidades sérias que diuturna-

mente lutam por melhores condições para os empreendedores brasileiros.

Boa leitura!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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ENTREVISTA

Solidez de pai para filho
Presente em outros seis estados, a Daniele Banco continua crescendo e 
tem, na perenização, um dos seus principais objetivos

Fundada em 1991, a factoring pau-
listana Daniele Banco tem a pres-
tação de serviços fortemente arrai-

gada no seu DNA. Afinal, sua antecessora 
foi uma empresa especializada em áreas 
como consultoria e reestruturação finan-
ceira (turnaround).

Nos 25 anos que se seguiram, passou 
por um amplo processo de profissionaliza-
ção, estando hoje totalmente departamen-
talizada, reunindo um contingente de 80 
colaboradores.

SINFAC-SP: Como foi o início de 
tudo?

Pio: Começamos, eu e meu irmão An-
tonio, como todas as empresas de factoring, 
ou seja, muito pequenos, com o capital bai-
xo e estrutura familiar. Hoje somos uma 
empresa profissionalizada, com vários de-
partamentos para as diferentes atividades, e 
que procura se perenizar. 

SINFAC-SP: De que forma está se 
dando a sucessão na empresa?

Pio: A exemplo de outros empresários 
do setor posso me orgulhar de ver o negócio 
ter continuidade com a segunda geração, 
por intermédio do meu filho, Enrico. É uma 
gestão mais moderna, com uma visão inter-
nacional do factoring.

SINFAC-SP: Quanto à evolução do 
setor, de uma maneira geral, como o se-
nhor a visualiza?

Pio: Nós tínhamos, no passado, um pro-
duto que se chamava cheque, hoje nós te-
mos a duplicata digital e caminhamos para 
trabalhar com o cartão corporativo dos sa-
cados. Já estamos nos preparando para isso, 
pois a empresa que pretende se perenizar 
não pode depender de um único produto.

SINFAC-SP: Qual seria a marca re-
gistrada do Daniele Banco?

Pio: Desde o início nós temos um mote 
único do qual não abrimos mão: ser a núme-

ro um no seu mercado, reconhecidamente 
séria e confiável. Em outras palavras, o que 
aqui se promete aqui se cumpre. Afinal de 
contas, é o nome da nossa família que está 
na empresa. 

SINFAC-SP: Qual é a sua visão do 
mercado atual?

Pio: Nosso foco principal no passado 
eram as pequenas e médias empresas. Mas 
hoje, devido à retração dos bancos, as em-
presas maiores vieram à nossa busca. Quan-
do os empresários do middle market ou de 
faturamento maior não satisfazem as suas 
necessidades no sistema financeiro, eles 
acabam fluindo para os FDICs. Mas sem 
perder a essência do factoring, que trata 
cada cliente como se fosse o único, atendido 
pelo próprio dono. 

SINFAC-SP: Como fidelizar esse 
novo perfil de cliente?

Pio: Agilidade nas tomadas de deci-
são, essa é a palavra-chave. O empresário 
pode, por exemplo, aproveitar um bom ne-
gócio, como a compra de matéria-prima a 

um preço mais atraente, se a operação tiver 
uma dinâmica compatível. Se não formos 
rápidos, no dia seguinte o lote de mercado-
rias já pode ter sido arrematado por outra 
empresa.

SINFAC-SP: De que forma o setor é 
visto nos dias de hoje?

Pio: O produto factoring está muito 
consolidado. A credibilidade maior em rela-
ção ao passado é inquestionável, em grande 
parte devido à atuação das entidades do se-
tor e seus dirigentes.

SINFAC-SP: Como a Daniele Banco 
está se expandindo diante deste cenário?

Pio: Além de perenizar a empresa, 
nossa gestão atual tem como meta alargar 
nosso mercado. Hoje estamos presentes no 
Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 
e também em Minas Gerais, Santa Catarina 
e Goiás, o mesmo acontecendo com o inte-
rior paulista. Chegamos inicialmente a cada 
nova praça com um home office, que migra 
para a condição de escritório quando o vo-
lume dos negócios justificar. 

Pio e Enrico Daniele: duas gerações, um único objetivo
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25 anos inesquecíveis

Em um país onde tradição e legado 
dificilmente andam de mãos dadas 
e poucas organizações chegam a 

celebrar mais de uma dúzia de aniversários, 
a celebração dos 25 anos de fundação do 
Sindicato tornou-se um marco para o fo-
mento comercial paulista e nacional.

A comemoração se deu na Burlesque 
Paris 6 By Night, casa ambientada nos 
moldes dos cabarés e grandes palcos de es-
petáculos internacionais. Basicamente em-
presários do setor, as 300 pessoas que parti-
ciparam do jantar conciliaram gastronomia 
e artes, assistindo a um show mesclado 
de números de dança, teatro, ilusionismo, 
acrobacia e muito humor.

“Hoje é um dia muito feliz, com a opor-
tunidade de encontrar tantos companhei-
ros”, disse o presidente do SINFAC-SP, Ha-
milton de Brito Junior (Credere Consultoria 
e Fomento Mercantil), ao abrir o evento. 

“Embora o ano de 2016 tenha sido difícil 
para a economia brasileira como um todo, 
demonstrou-se relativamente bom para o 
fomento comercial, principalmente pela re-
tração do crédito bancário, que favoreceu o 
aparecimento de novos clientes”, enfatizou.

O dirigente mais uma vez lembrou-se 
do bom momento vivido pelo setor. “Esta-
mos conseguindo que nossa atividade seja 
mais reconhecida em todas as esferas do po-
der, abrindo caminho para a consolidação, 
de forma unida e coesa”, acrescentou.

O jantar foi prestigiado também por 
uma gama de políticos que sempre estive-

Hamilton de Brito Junior 
durante discurso de 

encerramento do ano

Hamilton e a esposa 
Mara Rosas com a 
deputada estadual 

Célia Leão (ao meio)

Luiz Lemos Leite  
e Hamilton de 

Brito Junior

Show mesclou 
movimentos de 

circo e teatro

Aos olhos de 300 convidados, SINFAC-SP encerrou as comemorações do seu 
gastronomia, dança, teatro, acrobacia e ilusionismo, no melhor estilo das 
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ram ao lado do fomento comercial, colabo-
rando para uma maior exposição do setor 
no dia a dia de parlamentares que desconhe-
ciam a força e a importância do factoring 
para as empresas brasileiras. 

“Esta festa é consequência de trabalho sé-
rio. Vocês que estão aqui hoje são os grandes 
responsáveis para que o factoring tenha chega-
do aonde chegou”, afirmou a deputada estadual 
Célia Leão (PSDB), em consonância com o 
pensamento do deputado federal Walter Ihoshi 
(PSD-SP) e da vereadora e vice-presidente da 
Câmara Municipal, Edir Sales (PSD).

Igualmente compareceram o presidente 
da ANFAC, Luiz Lemos Leite, e os presi-
dentes dos SINFACs de Alagoas, Nélber 
Jatobá de Almeida; do Espírito Santo, João 
Carlos Ribeiro Vargas; de Goiás e Tocan-
tins, Orlando de Souza Santos; do Paraná, 
José Goes; do Rio Grande do Sul, Marcio 
Aguillar; de Santa Catarina / Centro-Sul, 
Tito Lívio de Assis Góes; e de Santa Catari-
na / Norte Centro-Oeste, João Telles.

Representantes de entidades parceiras 
do Sindicato também marcaram presença, 
como o presidente-eleito da Central Brasi-
leira do Setor de Serviços (CEBRASSE), 
João Batista Diniz; e o então presidente do 
Sindicato dos Contabilistas de São Paulo 
(SINDCONT-SP), Jair Gomes de Araújo 
(gestão 2014-2016).

Para eternizar o momento, todos os con-
vidados dispuseram de um totem fotográfico, 
patrocinado pelas empresas WBA, iDtrust e 
OrderBy, parceiras do SINFAC-SP.

Hamilton com o 
deputado federal 
Walter Ihoshi

Dançarinas relembraram 
os tradicionais cabarés 
franceses

Convidados se 
divertiram com o 
totem fotográfico

Hamilton com 
a vereadora 
Edir Sales

primeiro quarto de século de existência. Reuniu o setor em evento mesclando 
grandes casas de espetáculos internacionais
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Associadas da Capital, interior e 
litoral recebem homenagens

21 DE FEVEREIRO
BBA Fomento – Sediada em Santos, 

a factoring chegou à sua primeira déca-
da de existência apostando em soluções 
para micro e pequenas empresas, e este 
processo é considerado a fórmula do su-
cesso nessa primeira década de existên-
cia atuando em todas as cidades da Bai-
xada. “Nosso foco é sempre estar perto 
do cliente”, afirmou o diretor comercial, 
Paulo Barbosa. Ele e o sócio, Franz  
Bistricky Filho, receberam o troféu do 
diretor secretário Luiz Fernando Lyca-
rião da Trindade (Lycarion Factoring Fo-
mento Mercantil).

Cash Tecnologia – Também com dez 
anos de atuação, a factoring de Soroca-
ba se especializou em atender pequenas 
e médias empresas, geralmente excluídas 
do radar de crédito dos bancos. “Estamos 
investindo em modernização na área das 
duplicatas digitais e também de cartão de 
crédito”, afirmou o sócio-diretor Willian 
Ranieri, lembrando que a maior parte da 
clientela atendida é formada por indústrias 
de sua cidade e região. A entrega do tro-
féu foi feita pelo diretor de relações com o 
mercado José Carlos Francisco (JCF Fac-
toring Fomento Comercial).

BGM Fomento – Localizada no bair-
ro paulistano de Vila Formosa, a empresa 
chegou aos 15 anos de operações seguindo 
uma filosofia baseada na cautela. “O mer-
cado está arriscadíssimo e você precisa ir 
devagar para não quebrar”, ensinou a sócia-
-diretora Maria Aparecida Garcia Galerani, 
que recebeu o troféu do presidente Hamil-
ton de Brito Junior (Credere Consultoria e 

Fomento Mercantil). “Temos poucos, po-
rém confiáveis clientes, alguns da época do 
nosso início”, acrescentou.

24 DE JANEIRO
Annex Factoring – Filial da Capi-

tal Factoring, sediada em Recife (PE), 
a unidade paulistana da companhia mu-
dou bastante de perfil ao longo dos seus 
primeiros 10 anos de mercado. “A prin-
cípio, operávamos apenas com empresas 
pequenas, mas no quinto ano passamos 
a ter também um Fundo de Investimen-
to em Direitos Creditórios (FIDC), para 
o qual passamos a destinar os negócios 
maiores”, disse a diretora da empresa, 
Natasha Pinto, que recebeu o troféu das 
mãos do 2º vice-presidente, Marcos Li-
banore Caldeira (Aquitânia Fomento 
Mercantil). 

Direct Cred – Sediada em Jundiaí e 
dona de uma certificação ISO 9001:2008, 
obtida em 2014, a empresa surgiu para-
lelamente às operações de uma revenda 
de automóveis da família, que também 
atuava como financeira. “Isso nos ajudou 
muito na operação com a indústria, nosso 
foco principal”, afirmou o sócio Rodrigo 
Carminatti Pavan. A entrega do seu troféu 
coube ao diretor de Relações com o Mer-
cado, José Carlos Francisco (JCF Facto-
ring Fomento Comercial). 

Buck Factoring – Aos 20 anos de 
idade, a paulistana Buck Factoring surgiu 
após o malfadado Plano Collor, quando o 
fundador, José Gomes de Almeida Junior, 
então exportador e importador da Zona 
Cerealista, resolveu desativar o armazém 

Marcos Libanore Caldeira e Natasha Pinto 
(Annex Factoring)

Maria Aparecida Garcia Galerani (BGM 
Fomento) e Hamilton de Brito de Junior

Franz Bistricky Filho (com troféu) e Paulo 
Barbosa (paletó cinza), da BBA Fomento, com 
Luiz F. Lycarião da Trindade e Hamilton de 
Brito Junior

José Carlos Francisco, Willian Ranieri (Cash 
Tecnologia) e Hamilton de Brito Junior

Da última reunião de Diretoria de 2016 (22/11), 
passando pela primeira de 2017 (24/01) e 
chegando à segunda (21/02), sete empresas 
ganharam troféus por completar múltiplos de 
cinco anos de atividades



7

SINFAC-SP PARABENIZA

da família, passando a trabalhar apenas 
com duplicatas. “Trabalhando seriamen-
te as coisas acontecem naturalmente e o 
nosso intuito sempre foi fomentar e gerar 
capital de giro para as micro e pequenas 
empresas para elas continuarem vivas no 
mercado”, afirmou o sócio Diogo Almei-
da, que recebeu o troféu do presidente 
Hamilton de Brito Junior.

22 DE NOVEMBRO
Lepapie – Fundada em Guarulhos, a 

empresa foi laureada pelos seus 20 anos de 
atividades, no dia 22 de novembro do ano 
passado, durante a última reunião de Dire-
toria realizada em 2016. Dirigida até hoje 
pelo fundador, Albert Hakim, juntamente 
com os filhos Hélio e Samy, a Lepapie  aten-
dia, no início, clientes e fornecedores da fá-
brica de plásticos da família que tinham a 
necessidade de descontar títulos. Mas com 

contabilidade  e muito mais!

www.stand.com.br
comercial@stand.com.br

(31) 3235-3100
Av. Augusto de Lima, 479, cj 714 | BH | MG

Abra o aplicativo 
QR Code e acesse o site

Abra o aplicativo 
QR Code e acesse o blog

   Somos especialistas em sistemas para a gestão de recebíveis com mais de 25 anos de atuação. 

      Líderes em MG possuímos clientes em todo território nacional. 

        Nossas soluções abrangem operacional, crédito, checagem, cobrança, contratos digitais, 
         
               Módulo WEB Gerencial e WEBFactoring/WEBFIDC

Alguns clientes em SP: Athenabanco Fomento Mercantil, Atlanta FIDC, Atlas FiDC, Andromeda 
FIDC, Continentalbanco Securitizadora S/A, Intercash Fomento Mercantil.

Inovação, performance e segurança 
para sua Factoring, FIDC ou Securitizadora

Eduardo Hille (Lepapie) e Hamilton de 
Brito Junior

Hamilton de Brito Junior e Diogo Almeira 
(Buck Factoring)

Rodrigo Carminatti Pavan (Directcred Fomento 
Mercantil) com José Carlos Francisco

o aumento da demanda, passou a atuar no 
mercado do fomento comercial. Sempre ba-
seou seu sucesso num tripé básico, segun-
do Eduardo Hille, da área administrativa. 
“Bom atendimento, seriedade e qualidade 
sempre foram nossas marcas registradas”, 
afirmou. “O objetivo da Lepapie é focar o 
cliente como parceiro, por meio de um re-
lacionamento sólido”, completou o diretor 
comercial Hélio Hakim.
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Futura parceria no horizonte

O caso envolvendo as Guias de Re-
colhimento da Contribuição Sin-
dical Urbana, equivocadamente 

enviadas em dezembro de 2016 pela Con-
federação Nacional do Sistema Financeiro 
(CONSIF) às empresas representadas pelo 
SINFAC-SP no estado de São Paulo, de-
monstrou que a diplomacia é, antes de tudo, 
o caminho mais indicado para se resolver as 
diferenças.

Sediada em Brasília, a entidade foi 
notificada extrajudicialmente pelo depar-
tamento jurídico do Sindicato, abrindo, 
com isso, a oportunidade para que anali-
sasse a situação e reconhecesse o proble-
ma. A CONSIF informou que faria a atua-
lização da sua base de dados para evitar 
recobrança.

Para confirmar a resolução do equívoco, 
o presidente e o advogado do SINFAC-SP,  
Hamilton de Brito Junior (Credere Consul-
toria e Fomento Mercantil) e Ricardo Bor-
der, respectivamente, reuniram-se no dia 19 
de janeiro, em Brasília, com o vice-presi-
dente-executivo da CONSIF e da Confede-
ração Nacional das Instituições Financeiras 
(CNF), José Ricardo da Costa Aguiar Alves, 
o gerente de relações institucionais da CNF, 

Pedro Henrique Pessa-
nha Rocha, e o assessor 
jurídico e tributário da 
CNF, Eliel Miranda da 
Silva.

“Fomos muito bem 
recebidos, e os repre-
sentantes da CONSIF/
CNF reconheceram a 
nossa atividade com 
estruturas sindicais de-
vidamente organizadas. 
Segundo a Confedera-
ção, o mal-entendido 
foi originado pela atua-
lização de cadastro por Classificação Na-
cional de Atividades Econômicas do setor 
financeiro”, explicou Hamilton.

O encontro na Capital Federal foi bas-
tante produtivo, pois marcou as primeira 
conversas entre as duas entidades para fu-
turas parcerias para a resolução de assuntos 
de interesse comum.

“Ficamos muito impressionados com 
a estrutura da CONSIF/CNF, em particu-
lar com a área de relacionamento com o 
Legislativo e o Executivo. Portanto, am-
bas são entidades sérias e organizadas, 

Pedro Henrique Pessanha Rocha, Eliel Miranda da Silva e 
Hamilton de Brito Junior, na sede da CONSIF

cujo objetivo da emissão das guias inde-
vidas ao nosso segmento não foi arrecada-
tório, mas sim para organizar a sua base 
de dados para melhor representá-los”, 
afirmou o presidente do Sindicato.

Hamilton e os dirigentes da entidade 
também conversaram sobre a possibili-
dade da criação de uma Central de Du-
plicatas, a partir de um projeto conjun-
to, com a participação gradual de todo o 
mercado. “Todos ficaram muito entusias-
mados com a ideia”, disse o presidente 
do SINFAC-SP.

Ao reconhecer o envio indevido de GRCSU a empresas da base 
representativa do SINFAC-SP, CONSIF abre as portas para futuros 
projetos conjuntos com o Sindicato
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Presença reforçada 
na FECOMERCIOSP
Presidente Hamilton de Brito Junior é eleito 
vice-coordenador da Coordenadoria Sindical 
da Capital, para mandato de um ano

A chegada do SINFAC-SP a tão impor-
tante órgão da FECOMERCIOSP  
demonstra que a entidade repre-

sentativa do fomento comercial e da secu-
ritização de créditos do estado de São Paulo 
já se consolidou também como voz a ser ou-
vida nos principais debates acerca de temas 
que afetam a economia estadual e nacional.

“Trata-se de uma grande vitória para 
a nossa atividade, afinal quanto mais esti-
vermos entrosados com a Federação do Co-
mércio mais os pleitos a serem encaminha-
dos por nós tendem a ser vistos com bons 
olhos”, enfatizou o presidente do Sindicato, 
Hamilton de Brito Junior (Credere Consul-
toria e Fomento Mercantil), ao ser eleito e 
empossado no dia 7 de fevereiro.

A Coordenadoria Sindical da Capi-
tal, que reúne 74 sindicatos dos setores 
varejista, atacadista e de prestação de 
serviços, passou a ser coordenada pelo 
presidente do Sindicato do Comércio 
Atacadista de Importação, Exportação 
e Distribuição de Peças, Rolamentos, 
Acessórios e Componentes para Indústria 
e para Veículos no Estado de São Paulo 
(SICAP), Renato Agostinho Giannini, em 
substituição a Haroldo Silveira Piccina. 
Os eleitos têm mandato de um ano e não 
podem se reeleger.

O novo coordenador fez questão de 

agradecer aos colegas e, em especial, ao pre-
sidente Hamilton, por aceitar o desafio da 
Vice-Coordenadoria. “Uma caminhada em 
boa companhia sempre é melhor”, afirmou. 

Durante seu discurso, Giannini refor-
çou a necessidade de se derrubarem bar-
reiras que hoje atravancam o sindicalismo 
brasileiro, como o descrédito da sociedade 
e a manifesta antipatia de alguns magistra-
dos, “que parecem ter na organização sin-
dical seu principal alvo”.

“União vai ser a estratégia para alcançar-
mos nossos objetivos”, acrescentou o novo 
coordenador, salientando que a reforma tra-
balhista e a volta do crescimento econômico 
serão duas bandeiras a serem defendidas.

Ao ocupar o microfone, o presidente Ha-
milton agradeceu ao Conselho de Serviços 
pela indicação unânime do seu nome. “Estou 
muito contente, foi importante ver o reconhe-
cimento da FECOMERCIOSP ao nosso tra-
balho no Sindicato”, disse ele, enumerando 
conquistas como a ISO 9001:2008 e o êxito 
da atividade desenvolvida pelas assessorias 
jurídica e parlamentar, por exemplo.

“Nosso Sindicato está à disposição, e 
vamos trabalhar em conjunto e trazer ideias 
para discussão”, finalizou o dirigente, enfa-
tizando a sinergia existente entre os asso-
ciados do SINFAC-SP e os dos sindicatos 
integrantes da Coordenadoria.

“Nosso Sindicato está à disposição”, afirmou o presidente Hamilton ao agradecer a indicação ao cargo
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MERCADO

Um mundo de possibilidades 
chamado fintech
Empresas que unem finanças e tecnologia abrem novas perspectivas 
para os meios de pagamento

Elas começaram a surgir nos últimos 
anos e já demonstram seu grande 
potencial de mudar o perfil das ope-

rações envolvendo os cartões de crédito, um 
mercado de R$ 1 trilhão anual na avaliação 
de Marcos Libanore Caldeira, diretor-presi-
dente da TecPay. 

Segundo ele, a ideia da empresa é atin-
gir o público não bancarizado e todo aquele 
que busque uma alternativa para aceitar car-
tões de débito e crédito. Ao mesmo tempo, 
tem como alvo originar recebíveis de car-
tões para o fomento comercial antecipá-los.

“Hoje é fácil perceber uma maioria ali-
jada do sistema financeiro. São 4,4 milhões 
de estabelecimentos com algum tipo de res-

trição cadastral, um contingente que repre-
senta 60% das empresas ativas e encontra as 
portas fechadas nos cinco grandes bancos”, 
prossegue o empresário.

No tocante ao fomento comercial, essa 
fintech fundada em setembro de 2015 iden-
tifica grandes possibilidades de parceria, a 
partir do fato de ter o mesmo público-alvo 
que as factorings.

“Nós cobramos da fomento um valor 
para cobrir o custo pela originação do re-
cebível, que é decrescente em função do 
volume operado, e a factoring tem toda a 
liberdade para estabelecer a taxa de anteci-
pação com o seu cliente”, explica Libanore.

Esse modelo de negócio, na opinião do 

empresário, tende a crescer de forma acen-
tuada, na medida em que o mercado precisa 
de alternativas em meios de pagamento e o 
fomento comercial passe a participar da an-
tecipação de recebíveis de cartões.

“Se somado ao mercado de cheques, 
que é de cerca de R$ 800 bilhões ao ano 
e tende a ser substituído pelo dinheiro de 
plástico, estaríamos falando num universo 
20 vezes maior que o mercado de fomento 
atual”, justifica o executivo.

PARCERIA
Outra empresa que identifica um grande 

potencial de parceria entre fintechs e facto-
rings é a iDtrust. “Uma relação com foco 
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em inovação e transformação”, resume Val-
ter Viana, CEO da companhia fundada em 
maio de 2015. 

Foi assim, segundo ele, que surgiu a 
plataforma de tecnologia FinanCard. “Com 
ela, as empresas do fomento comercial 
compram recebíveis de cartão de crédito 
oriundos do varejo, o que passa a ser um 
novo mercado a ser explorado”, acrescenta.

Outro produto da iDtrust é o FinanFor, 
tendo como alvo os grandes sacados, em-
presas que muitas vezes se recusam a pagar 
títulos em poder de terceiros. 

“Investimos em tecnologia e desenvolve-
mos uma plataforma que interliga o grande 
sacado aos seus fornecedores e também ao 
setor de fomento comercial, proporcionando 
benefícios para todos os envolvidos”, explica.

Mesmo com o desaparecimento de al-
gumas factorings motivado pela crise eco-
nômica, fintechs como a iDtrust não têm do 
que reclamar. A empresa cresceu mais de 
150% no primeiro ano de operação e projeta 
algo semelhante para 2017.

LIÇÃO DE CASA
Diante de tantas perspectivas positivas, 

o que faltaria para as fintechs se consolida-
rem no mercado brasileiro? Criada em ou-
tubro de 2016, a Associação Brasileira das 
Fintechs (ABFINTECHS) vislumbra esse 
posicionamento ao aumentar sua interação 
com o Banco Central e o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (CADE).

Para Marcos Libanore Caldeira, da  
TecPay, o desenvolvimento dessas empresas 
depende de um ambiente regulatório favorável, 
que apoie a competição e seja menos burocráti-
co, permitindo a desconcentração do mercado.

Seria igualmente bem-vinda, no seu 
entender, a existência de mais pessoas 
qualificadas para o desenvolvimento de 
tecnologia. “O Reino Unido, os EUA e a 
Índia são exemplos de países no caminho 
certo”, observa.

Na opinião de Valter Viana, o setor, a 
exemplo dos demais segmentos econômi-
cos, precisa de leis trabalhistas mais flexí-
veis, menos carga tributária e mais facilida-
de de acesso ao crédito.

Além dessas mudanças no quadro ma-
croeconômico, o diretor da iDtrust enxerga 
a necessidade de um grande investimento 
em centros de formação de profissionais e 

Marcos Libanore Caldeira, da TecPay

Valter Viana, da iDTrust

polos de tecnologia que possam incentivar 
o segmento.

Embora o país já possua um grande nú-
mero de incubadoras e aceleradoras, com 
destaque para São Paulo, Santa Catarina 
e Minas Gerais, ele ainda sente a falta de 
ambientes totalmente focados em grandes 
disrupturas, como acontece no Vale do Silí-
cio (EUA) e em Israel, conhecidos polos de 
desenvolvimento de novas fintechs e tecno-
logias inéditas.

“Existem hoje, no Brasil, cerca de 
220 startups registradas em atividade e se 
somarmos esse número às iniciativas de 
negócios que estão surgindo nos polos de 
tecnologia e eventos específicos, esse nú-
mero sobe para 1.200. Por isso entendemos 
que desenvolver mais ambientes incenti-
vando a inovação é o principal caminho 
para que o Brasil cresça e se destaque cada 
vez mais nesse segmento”, conclui Viana.
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POLÍTICA

Confira as votações previstas 
para esta legislatura em Brasília
Após o recesso de fim de ano e a eleição dos novos presidentes  
da Câmara dos Deputados e do Senado, ambas as casas  
retomam a rotina

Matérias como as reformas pre-
videnciária e trabalhista devem 
ser votadas ainda no primeiro 

semestre, já que a recuperação econômica 
promete ser uma prioridade no Congresso 
Nacional. Não faltam, porém, outros temas 
que movimentarão bastante o Poder Legis-
lativo federal. A seguir, confira um resumo 
dos principais projetos que devem ser vota-
dos ao longo de 2017:

NOVO CÓDIGO COMERCIAL
O Projeto de Lei nº 1572/2011, 

que possui um capítulo in-
teiro destinado ao fomento 
comercial, encontra-se pron-

to para entrar na pauta da Co-
missão Especial da Câmara Federal, onde a 
matéria é analisada. Após ser submetido à 
votação pelos deputados, o PL será encami-
nhado ao Senado.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Câmara dos Deputados já 

instalou a Comissão Espe-
cial que vai discutir a ma-
téria, que em dezembro foi 

aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. De acordo com a 
Proposta de Emenda Constitucional, a ida-
de mínima de aposentadoria para homens e 
mulheres passa a ser de 65 anos, com o tem-
po de contribuição estipulado em 49 anos 
para recebimento do valor integral.

REFORMA TRABALHISTA
O projeto de Lei nº 

6787/2016, enviado pelo 
governo ao Congresso em 
dezembro último, é um pa-

cote de modificações estabe-
lecendo a prevalência de acordos e con-
venções coletivas sobre a CTL. Dentre 

os pontos que terão força de lei em caso 
de acordo estão férias, banco de horas, 
jornada de trabalho e remuneração por 
produtividade, ficando fora desse con-
texto as normas de segurança e medicina 
do trabalho. A Justiça do Trabalho deve 
seguir o princípio da intervenção mínima 
na autonomia da negociação, ao analisar 
a convenção trabalhista.

REFORMA POLÍTICA
Qualquer alteração neste 

campo precisará ser votada 
até outubro de 2017 para 
ser válida nas próximas 

eleições. Portanto, o foco da 
Comissão Especial da Reforma Política 
deve recair sobre o pleito de 2018, quan-
do serão eleitos o presidente da Repúbli-
ca, governadores, senadores, deputados 
federais e estaduais. Dentre os temas de-
batidos estão financiamento, sistema de 
votação, fim da reeleição e do voto obri-
gatório, duração dos mandatos, estímulo 
à participação das mulheres na política e 
novas regras sobre coligações e federa-
ções partidárias.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Definida pelo presidente Mi-

chel Temer como uma das 
prioridades de 2017, a re-
forma tributária tem tudo 

para avançar neste ano. Exis-
tem várias propostas em torno do assunto. 
Uma delas é a do deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), que apregoa a extinção 
de tributos incidentes sobre o consumo e 
o fim da guerra fiscal entre os estados. Já 
a bancada da oposição defende maior tri-
butação sobre os lucros das empresas, im-
posto de renda progressivo e o aumento do 
Fundo de Participação dos Estados.

MUDANÇAS NO INSS
Objeto de medida provisória 

do governo no ano passado, 
que não foi votada a tempo 
pelo Congresso e perdeu sua 

validade, o assunto volta à tona 
na atual legislatura. De acordo com a nova 
MP, restringe-se o direito aos benefícios da 
Previdência para quem não tenha contribuí-
do durante certo período. Atualmente, reco-
lher quatro contribuições já restitui o direito 
ao auxílio-doença e ao salário-maternidade. 
Pelo novo texto, serão necessários no míni-
mo 12 meses de pagamento ininterrupto para 
se voltar a receber.

ABUSO DE AUTORIDADE
A lei de 1965 que trata do as-

sunto tem um novo projeto 
tramitando pela Comissão 
de Constituição e Justiça do 

Senado. Um dos seus pontos 
mais polêmicos prevê que servidores públi-
cos e membros do Judiciário e do Ministé-
rio Público possam ser punidos caso sejam 
determinadas prisões “fora das hipóteses le-
gais”. O PLS 280/2016 prevê ainda o uso de 
algemas em quem não apresente resistência 
à prisão, bem como a realização de escutas 
sem autorização judicial. 

MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
Aprovado pela Câmara, o pa-

cote foi enviado pelo Senado 
para nova apreciação dos de-
putados, conforme determi-

nou decisão liminar do ministro 
do STF Luiz Fux. No entender do magistra-
do, nas votações do Legislativo não foram 
obedecidos os trâmites necessários para um 
projeto de iniciativa popular e a tramitação 
das medidas propostas inicialmente pelo Mi-
nistério Público permanece suspensa. 
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EVENTOS

Treinamentos exploraram 
dinâmica do setor
Cursos e palestras realizados no primeiro trimestre do ano abordaram 
controladoria, FIDC, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, 
meios de pagamento e factoring para iniciantes

A VEZ DA CONTROLADORIA

Trata-se de um campo do fomento 
comercial que tem ganhado importância 
nos últimos anos, especialmente pela 
expansão das operações on-line. Afinal, é 
a partir desta área que se verifica o lastro 
dos papéis. “As factorings devem investir 
na controladoria como os construtores 
investem nas vigas de sustentação de um 
prédio”, asseverou o professor Ernani 
Desbesel, durante o curso “Controladoria, 
Checagens e Notificações”, realizado no 
dia 22 de fevereiro, na sede do Sindicato.

FIDC EM ALTA

A adesão das factorings à formação de 
FIDCs tem crescido muito nos últimos anos. 
A constatação partiu do advogado João 
Baptista Peixoto Neto, durante a palestra 
“Alternativas e Oportunidades em 
FIDC para Empresários de Factoring”, 
realizada no dia 16 de fevereiro, em 
São Paulo. O especialista explicou que 
os motivos para essa migração são as 
vantagens tributárias como a não incidência 
de IR, CSLL, IOF, PIS e Cofins, além do 
fato de as operações serem eletrônicas e 
formalizadas, com os termos de cessão 
assinados digitalmente. “Com o FIDC, as 

factorings podem captar recursos com muito 
mais facilidade, mas para viabilizá-lo é 
preciso um volume mínimo de R$ 3 milhões 
de capital próprio”, ressaltou.

PLD EM CAMPINAS

“Os empresários do setor precisam se 
prevenir contra qualquer possibilidade de 
fraude que se apresente, evitando prejuízos 
sem precedentes”. O alerta foi dado 
pelo consultor jurídico do  SINFAC-SP, 
Alexandre Fuchs das Neves, durante o 
curso “Prevenção e Combate à Lavagem 
de Dinheiro e Formação do Manual”, 
promovido no dia 9 de fevereiro. Com 
oito horas de duração, o treinamento 
mostrou o “caminho das pedras” na hora 
de construir uma estratégia para se proteger 
de fraudadores. “Há muitos méritos neste 
curso, especialmente nos ensinamentos 
sobre como analisar e solucionar 
problemas técnicos e operacionais 
decorrentes da interpretação e aplicação da 
Resolução 21/2012, afirmou.

MEIOS DE PAGAMENTO

“Arranjos de Pagamento – Antecipação 
de Recebíveis de Cartões no Fomento 
Comercial” foi a palestra apresentada no 

dia 8 de fevereiro, em São Paulo, pelo 2° 
vice-presidente do SINFAC-SP, Marcos 
Libanore Caldeira (Aquitânia Fomento 
Mercantil e TecPay) e pelo consultor 
jurídico da entidade, Alexandre Fuchs 
das Neves. Ambos difundiram novas 
informações sobre as regras legais e 
de mercado e as conceituações básicas 
acerca das fintechs. “O mercado de 
duplicatas no Brasil é hoje de R$ 120 
bilhões, enquanto o dos cartões de crédito 
passa de R$ 1 trilhão anualmente. Resta 
ao empresário escolher se permanece 
como está ou participa de um mercado 
dez vezes maior e que continua 
crescendo”, sentenciou Libanore.

QUEBRA DE MITOS

Promovido nos dias 1º e 2 de fevereiro, 
em São Paulo, o curso “Factoring 
para Iniciantes” teve o mérito de 
explicar quais são as principais 
armadilhas para quem deseja montar 
uma factoring ou trabalhar na área 
como colaborador. “Em primeiro 
lugar, não basta simplesmente oferecer 
crédito para conquistar clientes, é 
fundamental realizar um trabalho ativo 
e permanente baseado em pré-seleção. 
Em segundo, este tipo de negócio 
demanda grande esforço do empresário 
e do colaborador”, enfatizou o professor 
Rogério Castelo Branco. Para reforçar 
os conceitos ensinados, foi apresentada 
a peça “Factoring: Mitos e Verdades”, 
com a Companhia Te-Ato de Teatro. 
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Sacado que se retrata após 
confirmação. Como ficam nossos 
direitos?
(*) Alexandre Fuchs das Neves

O mercado está repleto de sacados 
que confirmam uma operação, mas 
depois se contradizem, alegando 

equívoco, “confirmação de favor”, ou mes-
mo, a devolução da mercadoria. Embora o 
tema ainda não esteja totalmente sedimenta-
do pela jurisprudência, aos poucos estamos 
conseguindo fazer que a lei seja aplicada.

Então, o que nós temos a ver com isso? 
A notificação é fundamental para a seguran-
ça operacional, sempre devendo ser feita 
e analisada com atenção. Sabemos que o 
sacado que não foi notificado, e paga dire-
tamente ao cedente, está pagando de forma 
correta.

A lei dá a solução, no art. 294 do Có-
digo Civil:

Art. 294. O devedor pode opor ao 
cessionário as exceções que lhe competi-
rem, bem como as que, no momento em 
que veio a ter conhecimento da cessão, 
tinha contra o cedente. (grifo nosso)
Note-se: é no momento em que o saca-

do recebe a notificação, que deve manifes-
tar sua contrariedade. Passado este prazo, 
está precluso o seu direito contra a porta-
dora do título. 

Ele não está obrigado a confirmar, pode 
simplesmente ficar em silêncio, fato este 
que não lhe obriga ao pagamento, caso a 
fomento não tenha a nota fiscal e o compro-
vante de entrega da mercadoria/serviço.

Mas, se ele confirmou o negócio e o re-
cebimento da mercadoria/serviço, é porque 
queria que o negócio ocorresse, levando a 
crer na regularidade. 

Recentemente, o TJ-SP julgou caso 
análogo, e o voto do Des. Jacob Valente, na 
Apel. 1002345-39.2014.8.26.0451, entendeu 
pela boa-fé da cessionária (fomento), notifi-
cando de encaminhar o título para protesto:

“... ainda demonstrou a boa-fé com 
que agiu, na medida em que confirmou 
a regularidade do saque dos títulos com 

a empresa autora antes de pô-los em co-
brança, recebendo confirmação com assi-
natura e carimbo, conforme se infere dos 
documentos de fls. 237/238 e 297 dos autos. 

E, quanto à confirmação dada com base 
na confiança no cedente, ou seja, que ti-
nha a expectativa de receber a mercadoria/
serviços, fato muitas vezes é alegado pelo 
sacado, vejamos a manifestação do julgado 
em comento: 

Pouco importa se a autora emitiu con-
firmação, sem verificar o verdadeiro rece-
bimento das mercadorias, em decorrência 
da confiança que depositava na empresa X 
(conforme arguido em réplica), em decor-
rência do longo tempo em que trabalhavam 
juntas. 

E vejamos a Apelação nº 0018398-
04.2012.8.26.0348, que fala justamente so-
bre a confirmação e posterior “desistência” 
da confirmação:

 Na hipótese, não obstante a alegação 
de que as mercadorias não foram entregues 
no prazo combinado, é incontroverso que a 
apelante firmou, em 12.9.2012, documento 
atestando a regularidade do título discutido.

Como bem observado pelo magistrado 
a quo, a comunicação quanto ao desacordo 
comercial somente se deu em 17.9.2012, ou 
seja, 5 (cinco) dias após a confirmação de 
regularidade da nota fiscal. 

Nos termos da decisão recorrida, “O 
desacerto comercial posterior não invalida 
o endosso, inexistindo elementos que façam 
crer que à época da transmissão do crédito 
conhecesse a segunda corré a circunstân-
cia. (...) Diante destas ponderações, não há 
que se falar em inexigibilidade do título em 
face da segunda ré, somente cabendo à au-
tora voltar-se contra o originário credor”.

Assim, a apelante, empresa de facto-
ring, não perde o direito de receber o valor 
expresso no título negociado e com cuja 
cessão anuiu expressamente a apelante 

É no momento em que o 
sacado recebe a notificação, 
que deve manifestar sua 
contrariedade. Passado este 
prazo, está precluso o seu 
direito contra a portadora 
do título. 
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antes de sua efetivação, sem prejuízo de 
eventual direito de regresso contra o cre-
dor originário.

Encerrando, vale destacar recen-
te ementa, também do TJ-SP, na Apel. 
1001860-10.2014.8.26.0008: 

Duplicatas em exame que decorreram 
de efetivas operações de compra e venda 
mercantil – Títulos que foram objeto de 
contrato de faturização entre a emitente e 
a embargada – Faturização que constitui 
cessão de crédito a título oneroso – Devedor 
que deve ser notificado da cessão, para que 
pague o seu débito ao faturizador – Art. 290 
do CC – Devedor que tem o direito de poder 
opor contra o cessionário, ou seja, contra 
o faturizador, o direito de resolução do ne-
gócio, desde que o descumprimento tenha 
ocorrido antes da cessão – Art. 294 do CC.

Embargante que foi notificada da ces-
são de crédito pela embargada - Embar-
gante que solicitou à embargada prorroga-

ção de prazo para efetuar o pagamento das 
duplicatas em análise, “devido exclusiva-
mente à situação desfavorável e momentâ-
nea de fluxo de caixa” – Embargante que, 
posteriormente, enviou e-mail ao preposto 
da embargada, no qual reconheceu que não 
conseguiu honrar os pagamentos acorda-
dos em fevereiro por causa da suposta crise 
no mercado de fraldas descartáveis – Em-
bargante que afirmou, nessa correspondên-
cia, que estava em tratativas com a empresa 
emitente dos títulos, com o intuito de que 
fossem sanados os problemas pertinentes 
– Caso em que, em momento algum, a em-
bargante mencionou sobre a existência de 
defeitos nas mercadorias.

Embargante que, objetivando liberar-se 
das dívidas, acordou com a empresa sacado-
ra dos títulos a devolução das mercadorias 
- Tratativa, no entanto, que ensejou o can-
celamento do negócio celebrado entre sa-
cadora e sacada, não podendo ser oposta à 

embargada, cessionária de boa-fé – Cance-
lamento do negócio que foi posterior à no-
tificação da cessão de crédito, em descon-
formidade com o art. 294 do CC – Decreto 
de improcedência dos embargos que há de 
persistir – Apelo da embargante desprovido. 

Para finalizar, as comunicações entre as 
empresas devem ser pautadas pela boa-fé 
e seriedade, porquanto “não é crível que 
uma empresa do porte da autora, conhece-
dora das práticas comerciais e financeiras, 
assine uma declaração com esse teor sem 
anuir expressamente com o seu conteú-
do”. (Parte do voto de lavra do Des. Pau-
lo Roberto Felix – Apel. 70022637730 do 
TJRS, em caso análogo).

(*) Alexandre Fuchs das Neves é 
advogado e consultor jurídico do 
SINFAC-SP – Sindicato das Sociedades 
de Fomento Mercantil Factoring do 
Estado de São Paulo.
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ARTIGO CONTÁBIL

Contabilidade é peça essencial 
para construir empresas 
saudáveis
(*) Marco Antonio Granado

Cada vez mais atento e em busca 
de eficiência operacional em to-
das as áreas do negócio, o em-

presário tem interesse que o mesmo ocorra 
com as empresas de seus parceiros e for-
necedores. Afinal, para lutar contra a crise 
financeira e as dificuldades e obter o tão 
sonhado “lucro”, esta é a única forma para 
evitar que haja fechamento de portas e per-
da de empregos.

Tendo em vista tal cenário, a contabi-
lidade atua para gerar informações com 
vistas a nortear as operações da empresa 
e atender todas as obrigações impostas 
pelo fisco. 

Entendo que a contabilidade está para 
as empresas como a medicina está para 
o paciente. O contador é uma espécie de 
médico de empresas – realiza consultas, 
tratamentos preventivos, cirúrgicos, palia-
tivos, sintomáticos e alternativos, levando 
os empresários a refletir após um diagnós-
tico bem feito. Pode ainda receitar “me-
dicamentos” ou mesmo realizar uma “in-
tervenção cirúrgica de emergência”. Nem 
sempre, entretanto, os finais são felizes. Há 
situações em que o contador se depara com 
uma situação irreversível, catastrófica, e 
nesses casos, ele chega mesmo a participar 
do funeral da empresa. 

Deixando qualquer comparação feita 
anteriormente para traz, quero enaltecer a 
contabilidade por sua evolução nos últimos 
30 anos: saiu da idade da pedra, para entrar 
no centro de um enorme furacão chamado 
“tecnologia”. 

A contabilidade é imprescindível para 
todos - empresários, colaboradores, Estado 
e servidores, além de terceiros interessados. 
Todos são os grandes consumidores das in-
formações existentes nas empresas, e sem 

uma contabilidade organizada, nada é men-
surado nem organizado, e toda informação 
gerada em balanços e demonstrações se tor-
na inconfiável. 

Sabemos que a saúde de uma empresa 
está contida em seu fluxo de caixa. Uma boa 
organização financeira e contábil habilita o 
empresário a obter informações contábeis 
de forma ágil, especialmente pelo sincro-
nismo ganho entre as áreas financeira e 
contábil, tornando mais fácil prever grandes 
“tempestades” ou dias “tranquilos” e “enso-
larados” nas operações empresariais.

Para quem ainda não está familiarizado 
com os aspectos gerais da contabilidade, 
esta ciência está norteada por princípios que 
garantam a uniformidade de seus processos, 
padronizando as informações geradas para 
todas as empresas, conforme preconiza a 
Resolução CFC 750/1993 e a Estrutura das 
Normas Brasileiras de Contabilidade regu-
lamentada na Resolução CFC 1.328/2011, 
e por todas as normas e legislação a seguir: 
•  Lei nº 6.404/1976, que dispõe sobre as 

sociedades por ações.
•  Código Civil, sobre outros tipos de socie-

dades.
•  Normas Brasileiras de Contabilidade, 

emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), receberam uma nova 
estrutura, conforme a Resolução CFC 
1.328/2011.

•  Normas da Contabilidade Tributária, sob 
a guarida da Receita Federal do Brasil, 
que frequentemente se manisfesta.

•  Normas para o Mercado de Capitais, 
oriundas da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM).

Sem falar nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade, que classificam os profissio-
nais e as técnicas que detalhamos a seguir:

Uma boa organização 
financeira e contábil 
habilita o empresário 
a obter informações 
contábeis de forma 
ágil, especialmente pelo 
sincronismo ganho entre as 
áreas financeira e contábil, 
tornando mais fácil prever 
grandes “tempestades” 
ou dias “tranquilos” 
e “ensolarados” nas 
operações empresariais.
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ARTIGO CONTÁBIL

As Normas Profissionais classificam-se em:
•  NBC PG - Geral
• NBC PA - do Auditor Independente
• NBC PI - do Auditor Interno
•  NBC PP - do Perito

As Normas Técnicas classificam-se em:
•  NBC TG - Geral 

1. Normas completas
2. Normas simplificadas para PMEs
3. Normas específicas

Precisamos falar também das Normas 
Internacionais de Contabilidade:

A IAS (International Accounting Stan-
dard), mais conhecida como IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards), 
é um conjunto de pronunciamentos publi-
cados e revisados pelo IASB (International 
Accounting Standards Board).

Atualmente no Brasil há a aplicação da 
nova Lei das S/As (nº 11.638/2007), e por-
tanto as normas IFRS estão sendo adaptadas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e incluídas nas práticas contábeis bra-
sileiras pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC), Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) e agências reguladoras. 

O exercício da contabilidade cada vez 
mais se aprimora, se tornando exigente e 
implacável com seus executores, cobrando 
resultados e informações precisas. Sob esta 
ótica, não existe mais espaço para deslizes e 
erros, e quando ocorrem tendem a ser fatais.

Em nosso país as médias e pequenas 
empresas começam a olhar de forma dife-
rente para o setor contábil, entendendo sua 
importância para atender às demandas de 
toda a parafernália que o fisco vem mon-

tando para identificar sonegações e outras 
operações irregulares. 

Uma contabilidade saudável transmite 
segurança, informação e tranquilidade para 
qualquer empresário, afinal, é o mínimo que 
se precisa para trabalhar.

Nestes dias tenebrosos, todo contador 
deve assumir sua responsabilidade no ce-
nário empresarial, atuando em parceria com 
o seu cliente, de forma a ajudar a conduzir 
o negócio para um grande futuro. Portanto, 
senhores empresários, nunca se esqueçam: 
ele é o médico de sua empresa.

(*) Marco Antonio Granado é empresário 
contábil, contador, bacharel em direito, 
pós-graduado em direito tributário 
e consultor tributário e contábil do 
SINFAC-SP – Sindicato das Sociedades 
de Fomento Mercantil Factoring do 
Estado de São Paulo.
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VISÃO JURÍDICA

Foro privilegiado
(*) Flávio Cardoso de Oliveira

As recentes manifestações de auto-
ridades brasileiras, favoráveis ao 
fim do chamado “foro privilegia-

do”, abrem-nos, neste importante momento 
pelo qual passa o país, a oportunidade de 
discutir algumas regras deste instituto, a fim 
de melhor compreendê-lo e fomentar o de-
bate sobre sua existência em nosso ordena-
mento jurídico.

O que se costuma chamar de “foro pri-
vilegiado” é um dos critérios para definição 
de competência no processo penal, ou seja, 
a delimitação do poder jurisdicional, a me-
dida e o limite em que cada juiz ou tribunal 
pode agir. Sua regra fundamental está no 
art. 5º, LIII, da Constituição da República, 
o qual estabelece que “ninguém será pro-
cessado nem sentenciado senão pela auto-
ridade competente”.

No “foro privilegiado” ou “foro por 
prerrogativa de função” (denominação 
que reputamos mais adequada) a compe-
tência não é fixada levando em conta os 
atributos pessoais do acusado, e sim o 
cargo ou a função que ele ocupa. Procura-
-se justificar tal regra pela relevância do 
cargo ou função, que eleva o julgamento 
das infrações penais às instâncias superio-
res, retirando-o da esfera de competência 
dos juízes de primeiro grau. Assim, o de-
tentor de cargo ou função que se insere 
nessa prerrogativa, sempre será julgado 
por órgãos colegiados, em tribunais, e de 
acordo com o grau em que se situa deter-
minado cargo ou função.

Resumidamente, podemos enumerar a 
distribuição da competência entre os tribu-
nais, da seguinte forma:
a) Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, b e 

c, da CF): presidente da República, vice-
-presidente, deputados federais, senado-
res, seus próprios ministros, procurador-
-geral da República, advogado-geral da 
União, ministros de Estado, comandantes 
das Forças Armadas, ministros dos Tribu-
nais Superiores, membros do Tribunal de 
Contas da União, chefes de missão diplo-
mática de caráter permanente.

b) Superior Tribunal de Justiça (art. 105, 
I, a, da CF): governadores dos Estados 
e do Distrito Federal, desembargadores 
dos Tribunais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, membros dos Tribu-
nais de Contas dos Estados e do Distrito 
Federal, do Tribunal Regional Federal, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais e do 
Trabalho, dos Conselhos ou Tribunais 
de Contas dos Municípios, do Ministério 
Público da União que oficiem perante os 
Tribunais. 

c) Superior Tribunal Militar (art. 6º, I, a, da 
Lei nº 8.457/1992): nos crimes militares, 
os oficiais generais das Forças Armadas.

d) Tribunais Regionais Federais (art. 108, 
I, da CF): juízes federais, juízes do Tra-
balho, juízes auditores da Justiça Militar, 
membros do Ministério Público Federal 
que oficiem em Primeira Instância.

e) Tribunais Regionais Eleitorais (art. 29, 
I, d, da Lei nº 4.737/1965): nos crimes 
eleitorais e a eles conexos, juízes e pro-
motores de justiça eleitorais.

f) Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal (art. 29, X; art. 96, III, 
da CF): prefeitos, juízes estaduais, mem-
bros do Ministério Público Estadual.
Deve-se anotar que, por força de au-

torização concedida pelo art. 125, § 1º, da 
Constituição da República, as Constituições 
dos estados podem determinar a competên-
cia para processar e julgar perante os res-
pectivos Tribunais de Justiça outros cargos, 
observando-se os princípios constitucio-
nais, notadamente a simetria entre os cargos 
ou funções.

Aspecto bastante controvertido é o 
de que, havendo concurso de agentes en-
tre pessoas que detêm a prerrogativa de 
função e pessoas que não gozam de tal 
prerrogativa, o julgamento será perante 
o Tribunal competente, conforme a Sú-
mula 704 do STF. Assim, quando um de-
putado federal, por exemplo, for acusado 
de ter praticado um crime em coautoria 
com alguém que não tem cargo público, 
ambos irão ser processados pelo Supre-

O que se costuma chamar 
de “foro privilegiado” 
é um dos critérios para 
definição de competência 
no processo penal, ou seja, 
a delimitação do poder 
jurisdicional, a medida e o 
limite em que cada juiz ou 
tribunal pode agir.
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mo Tribunal Federal. Foi o que aconte-
ceu no julgamento do caso conhecido 
como “Mensalão”.

No que tange à aplicabilidade das re-
gras de prerrogativa de função em razão 
do exercício do cargo ou função, tem-se 
hoje que, cessado tal exercício por térmi-
no do mandato ou qualquer outro motivo, 
cessa também a competência do Tribunal 
respectivo. Em outras palavras, o detentor 
de prerrogativa de foro em razão do car-
go ou função só será julgado pelo tribunal 
respectivo enquanto ocupar referido car-
go ou função. Se renunciar ao cargo ou 
for cassado, por exemplo, em regra, será 
julgado pelo juiz de direito em primeira 
instância, mesmo que o crime tenha sido 
cometido durante o mandato. 

Cumpre destacar que boa parte da dou-
trina jurídica nacional, acompanhada ulti-
mamente por alguns integrantes da Corte 
Suprema, tem por inconstitucional esta es-
pécie de fixação de competência, principal-
mente por ofender o princípio da igualdade, 
ou seja, a ideia de que “todos são iguais 
perante a lei” é maculada simplesmente 
porque o acusado ocupa cargo ou função 
pública tida como relevante.

Concordamos com esse posicionamen-
to. Não há motivo sustentável que justifi-
que essa diferenciação entre as pessoas na 
sociedade moderna, ainda mais quando se 
pondera que o ocupante de cargo ou fun-
ção pública é que deveria manter conduta 
ainda mais ilibada, pois representa o povo. 
A modificação das regras, contudo, cabe 
aos integrantes do Congresso Nacional, 
diretamente interessados nelas. A nós res-
ta acreditar que o bom senso prevaleça e a 
mudança venha. 

(*) Flávio Cardoso de Oliveira é 
advogado criminalista e consultor 
na área de direito penal empresarial 
do SINFAC-SP. É diretor sênior 
institucional da OAB/SP – Subseção 
de Santo André e professor de direito 
processual penal e de prática penal.
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MAIO
Data Palestra/Curso Docente Local

3 e 4 Curso: “Factoring para Iniciantes”
Rogério Castelo 
Branco

São Paulo

10 Palestra: “Novo CPC e o Impacto na  
Recuperação Judicial de Créditos”

Alexandre Fuchs 
das Neves

São Paulo

11 Palestra: “Medidas para Evitar Fraudes”
Alexandre Fuchs 
das Neves

Piracicaba

25 Curso: “Gestão Financeira Focada nas Empresas  
de Factoring, Securitizadoras e FIDCs”

Carlos  
Damasceno

São Paulo

31 Curso: “Competitividade, Rentabilidade e  
Segurança para as Empresas do Setor”

Ernani Desbesel São Paulo

Data Palestra/Curso Docente Local

06 Palestra: “Administração do Tempo”
Luiz Henrique 
Casaretti

São Paulo

11 Curso: “Alternativas Empresariais no  
Fomento Comercial”

Ernani Desbesel São Paulo

19 Curso: “Análise de Crédito”
Rogério Castelo 
Branco

São Paulo

26 Palestra: “Garantias na Operação”
Alexandre Fuchs 
das Neves

São Paulo

27 Palestra: “Novo CPC e o Impacto na  
Recuperação Judicial de Créditos”

Alexandre Fuchs 
das Neves

Santos

Data Palestra/Curso Docente Local

9 Encontro Regional A Definir Campinas

22 Curso: “Contabilidade de Factoring”
Marco Antonio 
Granado

São Paulo

28
Palestra: “Factoring – Novo Conceito da Atividade, 
Novos Produtos e Mercados – Operações com 
Empresas em Recuperação Judicial”

Alexandre Fuchs 
das Neves

São Paulo

29 Palestra: “Novo CPC e o Impacto na  
Recuperação Judicial de Créditos”

Alexandre Fuchs 
das Neves

São José 
do Rio 
Preto

AGENDA
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CONTATO
Diogo Cavalheiro
email: diogo.cavalheiro@ouropretoconsultoria.com.br
tel: (11) 3080-8191

FAÇA O SEU FIDC COM QUEM 
FEZ OS PRIMEIROS E MAIORES 

FUNDOS DO NOSSO SETOR.

O SINFAC SP está oferecendo aos seus 
associados uma grande oportunidade 
para a criação do seu FIDC. 

Fale com os nossos especialistas.

A Ouro Preto Capital Consultoria 
é uma das maiores especialistas em FIDC: 
mais de 100 fundos estruturados.
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