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UMA HISTÓRIA BEM-SUCEDIDA  
COM A SUA CONTRIBUIÇÃO

Caro amigo empresário, 

Preparamos para você um resumo das realizações e conquistas do nosso Sindicato, para ajudá-lo a decidir 
com mais propriedade neste momento crucial por que passam as entidades sindicais em nosso país, quan-
do as realmente comprometidas com os seus representados tendem a colher os frutos da confiança e do 
reconhecimento angariados ao longo dos anos.

Como se sabe, o pagamento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL tornou-se facultativo, segundo a Lei 
nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), colocando em risco a principal fonte de subsistência de todos os 
sindicatos patronais e de trabalhadores do nosso país. 

Sem dúvida, são grandes os méritos da mudança profunda introduzida na CLT, por recolocar o Brasil no 
caminho do crescimento e do emprego. Porém, não entendemos ser justo que se percam anos e anos de 
efetiva representação sindical por falta de recursos para dar continuidade a um trabalho que, no caso do 
SINFAC-SP, tem como síntese a própria consolidação nacional do fomento comercial.

Se a sua empresa tem mais de 10 anos de existência, sabe muito bem o preconceito enfrentado no passado 
pela nossa atividade, fruto do completo desconhecimento de sua legalidade e importância econômica. Hoje 
podemos exercer a profissão com orgulho, pois ela ganhou vez e voto nos mais altos fóruns nacionais, me-
diante uma intensa representação em todos os níveis de governo e, principalmente, em diversas associações 
de classe com as quais interagimos.

Como legítimos representantes dos segmentos empresariais do fomento comercial e da securitização de 
crédito em todo o território paulista, continuaremos firmes nesta jornada, e também em nossa missão de 
negociar as condições de trabalho e salário com 17 Sindicatos Profissionais no estado de São Paulo, garan-
tindo o regramento justo e eficaz das convenções coletivas firmadas entre a nossa classe e sua força laboral. 

Afinal, ao mesmo tempo em que a nova legislação suprime recursos antes obtidos de forma obrigatória, 
por outro lado traz a prevalência do negociado sobre o legislado, mudança que certamente tornará mais 
significativas ainda as negociações entre capital e trabalho, uma relação que tende a se tornar menos bu-
rocrática e onerosa para as empresas.

Para que o SINFAC-SP continue atuando em favor de sua empresa e pelo desenvolvimento do nosso mer-
cado, sem perder o terreno avançado nos últimos anos na luta pelo prestígio e a força da nossa atividade, 
venho reforçar a importância de cada um de vocês neste momento. 

O recolhimento, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, impõe-se também pelo fato de o 
STF poder, a qualquer momento, entender como inconstitucional a nova ordem estabelecida, dada a natu-
reza tributária da Contribuição Sindical, que não poderia ser alterada por uma lei ordinária. A consequência 
desse possível entendimento seria a obrigação do pagamento a posteriori das contribuições, retroagindo 

com todos os inconvenientes da regularização. 

Para se ter uma ideia da insegurança jurídica existente em torno desse tema, tramitam no Su-
premo Tribunal Federal (STF) sete Ações Diretas de Inconstitucionalidade que contestam 

especificamente esta parte da reforma trabalhista, havendo também decisões da 
Justiça do Trabalho reconhecendo a inconstitucionalidade da mudança.

Independentemente de toda essa celeuma, recolher a Contribuição 
até o próximo dia 31 é o caminho mais direto para que possa-

mos continuar promovendo o fortalecimento de nossa 
categoria, de forma voluntária e com o mesmo 

desprendimento que esperamos de você e 
sua empresa neste momento decisivo.

Contamos com você!

Boa leitura!
Hamilton de Brito Junior 
Presidente do SINFAC-SP
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Nossa entidade trabalha plenamente em prol do desenvolvimento da 
atividade e da categoria, em todos os níveis de poder – União, estado 
e municípios paulistas. Os resultados disso geralmente têm reflexos 
nacionais e visam não apenas as empresas associadas, como também 
as demais integrantes da base representativa. A seguir, conheça um 
pouco mais das vitórias alcançadas:

AÇÕES DO 
SINFAC-SP

CADASTRO POSITIVO 
Com o intenso apoio do deputado federal Wal-
ter Ihoshi, relator do projeto que institui o Ca-
dastro Positivo (PLP nº 441/2017), conseguimos 
que esta matéria, de grande interesse para o 
fomento comercial, seguisse para votação na 
Câmara Federal, processo previsto para feverei-
ro próximo, quando forem retomados os traba-
lhos do Legislativo. 

Hamilton de Brito Junior e o assessor parlamentar, João Batista Diniz, numa das 
reuniões sobre o tema com o deputado Walter Ihoshi



4

AVISO DE RECEBIMENTO
Mais uma vez, o SINFAC-SP colaborou para me-
lhorar a vida das empresas do setor, ao lutar pelo 
fim do Aviso de Recebimento no estado de São 
Paulo. Com o precioso apoio da deputada esta-
dual Célia Leão, o governador Geraldo Alckmin 
sancionou a Lei nº 16.624/2017, acabando com 
a obrigatoriedade deste procedimento, que limi-
tava a negativação dos devedores.

Ao ser lembrada pelo presidente Hamilton da gravidade do tema, deputada Célia 
Leão se pronuncia a respeito no VII Encontro Regional do setor, em Campinas

VEDAÇÃO DE PAGAMENTO A TERCEIROS
Após trabalho árduo de convencimento de par-
lamentares sobre a importância da matéria para 
o nosso setor, a entidade conseguiu a inclusão 
do art. 73-A no Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 
Complementar nº 123/2006), conquistando 
dispositivo legal que impede o sacado de ne-
gar o pagamento de títulos para terceiros. Com 
a agilidade de sempre, já solicitamos a altera-
ção nesta regra, sugerindo que o pagamento 
de títulos pelo sacado diretamente ao cedente 
seja considerado inválido, argumentando que 
“quem paga mal, paga duas vezes”.

Encontro sobre a questão com o deputado Laércio Oliveira, o então ministro da 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingo, e o secretário do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Humberto Ribeiro ...

... e com o deputado Guilherme Campos, apoiador da causa desde o início, 
durante visita do parlamentar à FECOMERCIOSP

Encontro com o deputado Claudio Puty (2º da esq. para a 
dir.), que também se debruçou sobre o tema motivado pelo 
SINFAC-SP
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INCIDÊNCIA DO ISS
Sempre polêmico, o ISS tem causado prejuízo às empresas do 
setor. Em busca de acabar com essa distorção, solicitamos es-
clarecimento sobre a Lei Complementar nº 116/2003, que tra-
ta deste tema, especialmente sobre a base de cálculos do “ad 
valorem”. Para não haver dúvidas, deixamos claro que incide o 
imposto somente sobre esta remuneração, e não a totalidade 
das receitas, suprimindo o fator de tal base de cálculo.

A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor de Serviços tomou 
conhecimento, pelo SINFAC-SP, da distorção histórica envolvendo 
a tributação do setor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O presidente Hamilton de Brito Junior levou à Secretária de Estado da Fazenda preocu-
pações do setor quanto à inclusão de um campo para informações sobre duplicatas, 
geradas nas vendas a prazo, no arquivo XML da Nota Fiscal eletrônica e à possibilidade 
de se fazer, no título negociado, a inserção de dados referentes à factoring que adqui-
riu o crédito futuro. Em busca desse ambiente mais seguro e favorável aos negócios, 
o dirigente reuniu-se com Marcelo Luiz Alves Fernandez, responsável pela Diretoria 
de Informação (DI), vinculada à Coordenadoria da Administração Tributária (CAT). O 
assunto foi enviado ao ENCAT e houve uma pré-aprovação pela SEFAZ, dependendo 
ainda de contatos com o Banco Central e a Receita Federal.

A matéria foi levada a Marcelo Luiz 
Alves Fernandez, responsável pela 
Diretoria de Informação da Secretaria 
da Fazenda de São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Juntamente com a FECOMERCIOSP, o SINFAC-SP 
participa do projeto do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior e da Receita 
Federal, para a unificação do leiaute da Nota Fis-
cal de Serviços eletrônica em todos os municípios 
do Brasil. Isto deve acabar com a atual incompa-
tibilidade entre os softwares de gestão e os vários 
leiautes de NFS-e hoje existentes.

Pleitos do setor apresentados durante reunião na FECOMERCIOSP com 
representantes do MDIC e da Receita Federal
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CENTRAL DE DUPLICATAS ELETRÔNICAS 
A necessidade de criação da Central Nacional 
de Duplicatas Eletrônicas foi levada ao conheci-
mento do ministro da Fazenda, Henrique Mei-
relles, durante reunião plenária das diretorias 
da FECOMERCIOSP e do CECOMERCIO. O pre-
sidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, 
explicou ao representante do governo federal 
que este pleito de factorings e securitizadoras 
requer que elas participem dessa central, pois 
não adianta fazer o gravame dos títulos só en-
tre os bancos, porque a duplicata já pode ter 
sido adquirida por algum player do fomento 
comercial.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ouviu a proposta do Sindicato

APOIO AOS FIDCS

A palestra proferida por Daniel Doll Lemos, diretor de administração de recursos 
de terceiros da Socopa Corretora, chamou a atenção de empresários e profissionais 
do fomento comercial, que compareceram em grande número

A respeito deste tema, entregamos uma repre-
sentação ao deputado federal Alfredo Jacob 
Kaefer explicando a ele a importância de um 
parecer contrário ao prosseguimento do PL nº 
3.658/2015, que tentava limitar as despesas 
dos FIDCs com a taxa de administração a 1% 
do patrimônio líquido. Se esta proposta fosse 
adiante, inviabilizaria as operações com esses 
fundos. Ainda sobre este assunto, que é de 
grande interesse para o setor, realizamos even-
to em nossa sede reunindo representantes dos 
FDICs do Banco Paulista, que conheceram re-
sultados da instituição e detalhes da migração 
para Socopa Corretora, na qualidade de nova 
administradora e custodiante.

Reunião em Brasília com o secretário de Comércio e Serviços do MDIC, 
Humberto Ribeiro

ANTECIPAÇÃO DOS RECEBÍVEIS DE 
CARTÕES DE CRÉDITO
Com o desenvolvimento do segmento de an-
tecipação de pagamentos, mercado que já 
começa a gerar muitos negócios ao fomento 
comercial, o Sindicato participou de estudos 
no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior e no Banco Central que ori-
ginaram a nova lei de meios de pagamentos, a 
qual, após intensa análise, possibilitou que o 
factoring tenha acesso à antecipação dos rece-
bíveis de cartão de crédito.
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EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO 
Outra importante demanda do nosso setor, a 
criação da ESC – Empresa Simples de Crédito (PLP 
nº 341/2017) continua sendo negociada com o 
Parlamento e órgãos federais. A ideia é que es-
sas empresas tenham acesso ao SNG – Sistema 
Nacional de Gravames, viabilizando a contratação 
de alienação fiduciária, além da tributação pelo 
Simples e a desnecessidade de regulamentação 
pelo Banco Central.

Ao lado de outras lideranças do setor, SINFAC-SP leva importância da ESC ao 
presidente do SEBRAE Nacional, Guilherme Afif Domingos

Jorginho Mello em visita ao SINFAC-SP: outro parlamentar 
sensível à questão

SDC/SEP
A criação da Sociedade Direta de Crédito (SDC) 
e da Sociedade de Empréstimo entre Pessoas 
(SEP), modalidades de negócio que influenciarão 
o mercado de factoring, receberam sugestões do 
setor, enviadas por meio do SINFAC-SP à Consul-
ta Pública nº 55, do Banco Central. O Sindicato 
criou uma página em seu site onde recebeu su-
gestões de associados e as enviou diretamente 
para o BACEN. 

Reunião realizada na sede do Sindicato para levantar sugestões a serem 
encaminhadas à Consulta Pública para a criação das novas modalidades de 
empresas

O deputado Lincoln Portela (4º da esq. para a dir.) também foi sensibilizado acerca 
do tema pelo SINFAC-SP
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REFORMA TRIBUTÁRIA
Problema que dificulta nossas operações é a co-
brança do PIS/Cofins em nosso setor, como em-
presas comerciais obrigadas ao Lucro Real. Esti-
vemos em várias reuniões com o deputado Luiz 
Carlos Hauly, relator da reforma tributária, e com 
o assessor direto da Presidência da República, o 
tributarista Gastão Alves de Toledo, com o objeti-
vo de reduzir a carga tributária do PIS/Cofins so-
bre o factoring, para corrigir a distorção histórica 
existente a maior em relação aos bancos. Acredi-
tamos que esta matéria será a próxima a ser de-
batida no Congresso Nacional, após a Reforma da 
Previdência.

O presidente Hamilton com o deputado Hauly em São Paulo e ....

... tratando do mesmo tema, 
em Brasília, com o assessor 
direto da Presidência da 
República para assuntos 
tributários, Gastão Alves Toledo

BNDES 
Para ampliar o rol de atuação das nossas empre-
sas, estamos buscando a alteração da Lei Com-
plementar nº 123/2006, viabilizando que o setor 
seja um agente repassador de recursos do BNDES. 
Proposta neste sentido foi entregue ao deputado 
Otavio Leite, relator do PLP Nº 341/2017, no bojo 
do qual se encontra a LC.
 

Em encontro intermediado pelo deputado Walter Ihoshi, propostas do Sindicato 
são entregues a Otavio Leite
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PIS/COFINS 
Ainda sobre este tema capital para o nosso se-
tor, o SINFAC-SP se destacou também na mobi-
lização exitosa no Congresso Nacional junto ao 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra o 
aumento do PIS/Cofins na minirreforma tributá-
ria, que não foi levada a cabo pela Receita Fede-
ral, graças ao firme posicionamento contrário do 
setor de serviços.

Reunião em Brasília com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia ...

... com quem o presidente Hamilton também se encontrou em São Paulo

O presidente Hamilton em sua verdadeira cruzada em torno 
da causa, que já passou por entidades como a ABMES – 
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior

CENTRAL DE RISCO
Em setembro de 2017, o SINFAC-SP deu início ao 
projeto de um sonho antigo do setor – a criação 
de uma Central de Risco com o maior número 
possível de empresas, com o objetivo de promo-
ver a troca de informações entre os players da 
área sobre cedentes e sacados, a fim de mitigar 
a possibilidade de fraudes. Para tanto, coordena 
um Grupo de Trabalho que se reúne periodica-
mente para debater o assunto. 

Uma das reuniões onde um velho sonho acalentado pelo setor está tomando forma
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DESMISTIFICAÇÃO DO SETOR
Continuamos buscando desmistificar a falsa im-
pressão que setores da sociedade ainda têm so-
bre o fomento comercial. Entre as ações que im-
plementamos, destacamos a realização da peça 
teatral “Factoring: Mitos e Verdades”, que passou 
a fazer parte do curso “Factoring para Iniciantes”. 
Além disso, também promovemos a divulgação 
da atividade, levando palestras a faculdades, en-
tre as quais as Faculdades Integradas de Bauru 
(FIB), com a participação de alunos dos cursos de 
graduação em administração, contabilidade, RH 
e logística.

Apresentação da peça na FIB – Faculdades Integradas de Bauru ...

Na sede do Sindicato, durante o curso Factoring para Iniciantes ... ... e na programação do Encontro do Empresariado Paulista, realizado 
em 2016

CÓDIGO COMERCIAL
Um dos trabalhos mais árduos já realizados pelo 
SINFAC-SP nos últimos anos, que desde 2011 
vem envolvendo dezenas de reuniões com par-
lamentares e juristas, a inclusão de um capítulo 
inteiro sobre factoring no novo Código Comer-
cial (PL nº 1.572/2011) já é uma realidade. Parte 
desta trajetória, o deputado Laercio Oliveira tem 
sido peça fundamental que apoia esta demanda, 
recebendo nossos pleitos e atuando como ponte 
entre nossa entidade e os poderes constituídos. 
No começo desta luta o presidente dos Correios 
e então deputado federal Guilherme Campos foi 
responsável pela primeira ementa sobre a inclusão 
do fomento comercial. A próxima etapa também 
será complexa, pois envolverá mais debates com 
o Parlamento, e continuaremos batalhando para 
que este texto seja aprovado como está, inclusive 
deixando clara a aplicação do direito de regresso 
e a possibilidade de contratação de garantias.

Em visita ao Sindicato, o relator do projeto, deputado Laercio Oliveira, recebe os 
pleitos do setor



11

Alexandre Fuchs das Neves, advogado 
especializado no setor

Marco Antônio Granado, contador e 
empresário contábil

CERTIFICAÇÃO 
Primeiro sindicato do setor a ser certificado, em 2013, com a 
ISO 9001, pela certificadora Rina Services, o SINFAC-SP atingiu 
este patamar porque traz em seu DNA a preocupação com o 
desenvolvimento da atividade e dos empresários e profissionais 
que nela atuam cotidianamente. No ano anterior, a entidade já 
havia recebido o SEGS - Sistema de Excelência em Gestão Sin-
dical, desenvolvido pela Confederação Nacional do Comércio e 
ministrado pela FECOMERCIOSP. O Sindicato tem sido recerti-
ficado ano após ano, garantindo qualidade total aos empresá-
rios do setor.

CONSULTORIAS
Fiel à sua missão de prestar serviços de quali-
dade, o Sindicato oferece periodicamente apoio 
jurídico e contábil de forma presencial (atendi-
mentos geralmente realizados em quatro horá-
rios) e on-line (nesta modalidade, as perguntas 
recebidas por e-mail são respondidas por um 
dos consultores em até 48 horas). Esta agilida-
de responsiva é conferida graças ao alto grau de 
capacitação dos profissionais que prestam con-
sultoria à entidade.
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SAÚDE

PARCERIAS
A busca por oportunidades de benefícios aos as-
sociados é uma das marcas do SINFAC-SP. Ao lon-
go do tempo, a entidade tem conseguido firmar 
parcerias estratégicas com empresas de diversas 
áreas – tecnologia da informação, educação, saú-
de e lazer, entre outras –, a fim de proporcionar 
descontos e condições diferenciadas para empre-
sários, colaboradores e familiares.

DIVERSOS

EDUCAÇÃO

ENTIDADE PARCEIRA

SOFTWARE HOUSES
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EDUCAÇÃO CONTINUADA
O SINFAC-SP tem investido pesado na formação e na capacitação de empresá-
rios e operadores do setor, com vistas a ajudar a desenvolver mais rapidamente 
a atividade. Para tanto, tem promovido mais de 40 cursos anuais na Capital e 
no interior (em cidades como Bauru, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Ribeirão 
Preto); e no litoral (Santos), a fim de levar conhecimento a todos.

Palestra “Reforma Trabalhista” (sede)

Palestra “Como Operar com Empresas em 
Recuperação Judicial” (sede)

Palestra “Recebíveis de Cartão de Crédito” 
(sede)

Palestra “Garantias na Operação de Fomento 
Comercial” (sede) 

“Curso Organização de Processos e Pessoas” 
(sede)

Curso “Prevenção à Lavagem de Dinheiro” 
(sede)

Curso “Técnicas de Vendas” (sede)

Curso “Contabilidade de Factoring” (sede) Curso “Resolução 21 COAF” (Piracicaba) Palestra Arranjos de Pagamento (Campinas)

Palestra “FDICS” (Ribeirão Preto) Palestra “Recuperação de Crédito – Alterações 
do Novo Código de Processo Civil” (Santos)

Curso “Gestão Estratégica” (Sorocaba)
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SIMPÓSIOS
O “Simpósio dos Empresários de Fo-
mento Comercial do Estado de São 
Paulo” é aguardado com grande ex-
pectativa pelo setor, por ser o princi-
pal evento promovido pelo Sindicato.
Em 2017 ele chegou à sua décima 
edição, e a cada ano cresce em nú-
mero de participantes e na expressi-
vidade dos palestrantes trazidos para 
tratar de temas essenciais relaciona-
dos ao mercado, bem como aos ce-
nários político e econômico do País. 10º Simpósio: público recorde e temas 

palpitantes em pauta ...
... tendo o professor e filósofo Mario Sergio 
Cortella entre os palestrantes ...

... a exemplo do jornalista e cientista político 
Gaudêncio Torquato

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador 
da Força Tarefa do Ministério Público Federal na 
Operação Lava-Jato, foi destaque no 9º Simpósio

Delfim Netto, palestrante do 8º Simpósio

Lilian Witte Fibe, durante o Encontro 
Empresarial

Políticos apoiadores do setor, como os 
deputados Arnaldo Faria de Sá e Laércio 
Oliveira, têm prestigiado o principal evento 
anual do Sindicato 

O ex-presidente do Banco Central, Affonso 
Celso Pastore, outra personalidade que já 
passou pelo evento 

Fábio Ulhoa, jurista dos mais respeitados pelo 
setor, falando no 3º Simpósio 

No 9º Simpósio, a palestra do Ministro do STJ, 
Luis Felipe Salomão

O psiquiatra Roberto Shinyashiki, falando para 
o lotado auditório do 8º Simpósio
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ENCONTROS REGIONAIS
Ao chegar à sua sétima edição, em 2017, o “Encontro 
Regional dos Empresários de Fomento Comercial Facto-
ring do Estado de São Paulo”, realizado anualmente em 
Campinas, também tem deixado sua marca pelos temas 
debatidos e os palestrantes convidados. Com perfil emi-
nentemente técnico, o evento conta com a apresentação 
de renomados profissionais, cujas análises sempre são de 
grande valia para os empresários e profissionais do setor. 

VII Encontro Regional, na cidade de Campinas: auditório lotado

A jornalista Denise Campos de Toledo, um dos destaques do VI 
Encontro, demonstra o perfil diversificado dos protagonistas desse 
evento anual

No IV Encontro, presença do então deputado Guilherme Campos, que 
sempre prestigia o evento ...

... a exemplo da deputada Célia Leão Entidades como o COAF têm marcado presença nos Encontros 
Regionais. Em sua terceira edição, por exemplo, palestrou o 
coordenador-geral de supervisão do órgão, César Almeida, falando 
sobre lavagem de dinheiro
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