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Caro amigo empresário,

Embora extremamente necessária para o país retomar o caminho do crescimento e do emprego, a reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), 
que entrou em vigor no dia 11 de novembro passado, trouxe consigo o pagamento facultativo da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL, 
mudança que põe em risco os esforços do SINFAC-SP, ao longo de toda a sua história, para representar e beneficiar o setor.

Se a sua empresa tem mais de 10 anos de existência, sabe 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 a sociedade mudou, ou melhor, nós mudamos a sociedade, por meio da intensa 
representação em todos os níveis de governo e, principalmente, em diversas associações de classe.

Não podemos perder uma década de efetiva representação por falta de recursos para dar continuidade a esse excelente trabalho de 
consolidação do setor de fomento comercial. Mais do que nunca, o Sindicato precisa ser fortalecido, pois a mesma reforma trabalhista que 
nos tirou o recurso obrigatório trouxe a grande inovação e responsabilidade ao determinar que o “negociado prevaleça sobre o legislado”.

Legítima representante dos segmentos empresariais do fomento comercial e da securitização de crédito, a entidade negocia as condições 
de trabalho e salário com 17 Sindicatos Profissionais no estado de São Paulo, garantindo o regramento justo e eficaz das convenções 
coletivas firmadas entre a nossa classe e sua força laboral, sendo que agora – repito – o negociado prevalecerá sobre o legislado.

Já para se ter uma ideia da dimensão do trabalho realizado perante os poderes da União, do estado e dos municípios paulistas, em prol 
do desenvolvimento da atividade – com reflexos nacionais e não somente visando às empresas associadas, como também as demais 
integrantes da base representativa –, vale lembrar que o SINFAC-SP:

• Acaba de sair vitorioso em sua luta pela futura aprovação da Lei do Cadastro Positivo (PLP nº 441/2017), que será votada em breve pela 
Câmara Federal com o apoio do relator, deputado Walter Ihoshi.

• Obteve, com o apoio fundamental da deputada Célia Leão, a aprovação da Lei nº 16.624/2017, acabando com a obrigatoriedade do 
Aviso de Recebimento no estado de São Paulo, procedimento que limitava a negativação dos devedores.

• Conseguiu a inclusão do art. 73-A no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 
123/2006), conquistando dispositivo legal que impede o sacado de negar o pagamento de títulos para terceiros. Inclusive, já solicitou 
a alteração nesta regra, sugerindo que o pagamento de títulos pelo sacado diretamente ao cedente seja considerado inválido, sob o 
argumento de “quem paga mal, paga duas vezes”.

• Solicitou esclarecimento sobre a Lei Complementar nº 116/2003, que trata do ISS, especialmente sobre a base de cálculos do “ad 
valorem”, deixando claro que incide o imposto somente sobre esta remuneração, e não sobre a totalidade das receitas, suprimindo o fator 
de tal base de cálculo.

• Já encaminhou outras demandas e aguarda decisões finais sobre a possibilidade de alteração na Lei das Duplicatas (Lei nº 5.474/1968), 
criando legalmente a chamada “duplicata eletrônica”. Ao mesmo tempo, continua trabalhando pela criação de uma Central de Duplicatas 
Eletrônicas, tanto no ambiente da Sefaz junto ao ENCAT na nota fiscal eletrônica, quanto no âmbito das entidades registradoras perante 
o Banco Central.

• Está participando, juntamente com a FecomercioSP, do projeto do MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior / Receita Federal, de leiaute unificado da nota fiscal de serviços eletrônica em todos os municípios do Brasil.

• Participou de estudos no MIDC e Banco Central que originaram a nova lei de meios de  pagamentos, a qual, após intensa análise, 
possibilitou que o mercado de factoring tenha acesso à antecipação dos recebíveis de cartão de crédito.



• Sugeriu que a ESC – Empresa Simples de Crédito (PLP nº 341/2017) possa ter acesso ao SNG – Sistema Nacional de Gravames, 
viabilizando a contratação de alienação fiduciária, além da tributação pelo Simples e a desnecessidade de regulamentação pelo BACEN.

• Apresentou sugestões diretamente na Consulta Pública nº55/2017, realizada pelo BACEN, para as modalidades de SDC – Sociedade 
Direta de Crédito e SEP – Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, para que tenham acesso ao SNG. No caso da SEP, que haja a 
possibilidade de spread.

• Entregou representação ao deputado federal Alfredo Jacob Kaefler 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.

• Tem buscado a alteração na Lei Complementar nº 123/2006, viabilizando que o setor seja um agente repassador de recursos do BNDES.

• Esteve em várias reuniões com o deputado Luiz Carlos Hauly, relator da reforma tributária, e com o assessor direto da Presidência da 
República, o tributarista Dr. Gastão Alves de Toledo, com o objetivo de reduzir a carga tributária do PIS/Cofins sobre o factoring, para 
corrigir a distorção histórica existente a maior em relação aos bancos. A matéria deverá ser a bola da vez neste ano, após a reforma da 
previdência.

• Tomou parte ainda da mobilização exitosa no Congresso Nacional junto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra o aumento do 
PIS/Cofins na mini reforma tributária, que não foi levada a cabo pela Receita Federal, graças ao firme posicionamento contrário do setor 
de serviços.

• Vem atuando fortemente para a criação de uma Central de Risco reunindo a maior quantidade de empresas do setor para a troca de 
informações sobre cedentes e sacados, a fim de mitigar a possibilidade de fraudes. O Grupo de Trabalho que debate este assunto já se 
reuniu três vezes desde setembro de 2017 e, com o apoio da categoria, pretende congregar ao menos mil empresas em 2018.

• Continua batalhando pelo novo Código Comercial (PL nº 1.572/2011), que traz no seu bojo um capítulo inteiro sobre factoring, deixando 
clara a aplicação do direito de regresso e a possibilidade de contratação de garantias.

• Mantém-se fiel à sua missão de prestar serviços de qualidade, com certificação ISO 9001, aos seus associados no dia a dia, oferecendo 
anualmente mais de 40 cursos de capacitação e atualização profissional; apoio jurídico e contábil de forma presencial e on-line; parcerias 
com empresas de diversos segmentos, a fim de proporcionar aos filiados descontos e condições diferenciadas; edição de informativos 
eletrônicos e impressos, para trazer ao segmento as últimas novidades relacionadas ao desenvolvimento do seu negócio. 

• Aqueles que já participaram de nossos tradicionais simpósios sabem do alto nível de palestrantes e conteúdo econômico, técnico e 
motivacional,  sendo que em um deles apresentamos a peça teatral “Factoring: Mitos e Verdades”, destinada ao leigo que desconhece a 
nossa atividade, a qual temos apresentado em faculdades, com o objetivo de promover e desmistificar o setor.

Amigo empresário, para que o SINFAC-SP continue atuando em favor de sua empresa e pelo desenvolvimento do nosso mercado, 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 nesta enorme engrenagem.

O recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL, conforme previsto na CLT, através da guia anexa, a qual pode ser paga 
em qualquer agência da rede bancária até 31/01/2018, – e após essa data somente na Caixa Econômica Federal–, impõe-se também 
pelo fato de que o STF possa entender como INCONSTITUCIONAL a alteração determinada, dada a natureza tributária da Contribuição 
Sindical, que não poderia ser alterada por Lei Ordinária, caso da referida Lei nº 13.467/2017 (reforma trabalhista).

A consequência desse possível entendimento seria a obrigação do pagamento destas contribuições posteriormente, retroagindo com 
inconvenientes na regularização. Destaque-se que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) sete Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADINs) que contestam especificamente esta parte da reforma trabalhista, além de decisões da Justiça do Trabalho, que já reconhecem 
a inconstitucionalidade desta mudança.

Portanto, o recolhimento desta contribuição neste momento, nos dará condições de continuar cumprindo o papel de, voluntariamente, promover 
o fortalecimento de nossa categoria, com o mesmo desprendimento que esperamos de você e sua empresa neste momento decisivo.

Contamos com o seu precioso apoio!

Muito obrigado,

Hamilton de Brito Junior - Presidente


