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Um grande equívoco

 ‘Política é como nuvem. Você olha 

e ela está de um jeito. Olha de 

novo e ela já mudou”. Famosa no 

controverso mundo político brasileiro, 

a frase dita pelo ex-governador mineiro 

Magalhães Pinto (1909-1996) descreve 

perfeitamente a situação desconfortá-

vel gerada pela recente aprovação do 

PLP nº 25/2007, agora transformado na 

Lei Complementar nº 155/2016.

Ao vetar os arts. 63-A a 63-E, que fo-

ram meticulosamente negociados com as lideranças da Câmara dos 

Deputados e que criariam a Empresa Simples de Crédito (ESC), be-

neficiando milhares de empresas e trabalhadores, o governo federal 

cometeu um erro tão significativo que se refletirá negativamente nas 

ações futuras para se reerguer a combalida economia nacional. 

A justificativa do governo federal para o veto não nos convenceu. In-

felizmente partiu de uma análise errada sobre a realidade do nosso mer-

cado, repleto de situações em que a falta de apoio e de oportunidades 

aos empreendedores e de acesso ao crédito enfraquecem os negócios. 

O SINFAC-SP, que muito atuou em Brasília conversando com sena-

dores e deputados, acredita que a pretensa similaridade com a socie-

dade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte, 

alegada na justificativa do veto, não é real. Ao contrário das ESCs, as 

sociedades de microcrédito fazem empréstimos para pessoas físicas e 

só podem atuar com valor máximo de R$ 10 mil por cliente. 

O grande equívoco do governo federal fica ainda mais evidente 

quando se sabe que após 15 anos de existência, somente 39 socie-

dades de microcrédito estão registradas no Banco Central – número 

insignificante frente às demandas do mercado.

Enquanto isso a ESC, projetada para atuar em âmbito municipal, 

poderia fomentar milhares de negócios pelo Brasil, inclusive ajudan-

do a desenvolver novamente a nossa economia, missão que curiosa-

mente este mesmo governo declara buscar cotidianamente.

Nesta última edição de 2016 também mostraremos como foi a 

homenagem da Câmara paulistana ao SINFAC-SP, por seus 25 anos 

de atividade. Decerto foi um dos dias mais emocionantes da história 

bem-sucedida da nossa entidade. 

Se o ano que termina em breve não foi o que esperávamos, que ao 

menos 2017 seja melhor, com a recuperação da economia nacional e 

dos negócios. Afinal, todos desejamos dias melhores.

Boa leitura a todos!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP

‘
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Crescimento com os pés no chão
Empresa chega aos 20 anos cultivando valores do início de sua trajetória

Quando José Duran Ferreira e Sal-
vador Garcia fundaram a Ara-
guaya Fomento Factoring Mer-

cantil, em 1996, acreditavam bastante nesse 
mercado, até mesmo pela função social nele 
identificada. 

“Sempre apostamos nas pequenas e mé-
dias empresas, segmento desassistido pelos 
grandes bancos”, justifica Duran. 

Atualmente com 15 funcionários, con-
tra os quatro do início, a empresa permane-
ce fiel à filosofia de visitar sempre os clien-
tes que angaria nos segmentos da indústria, 
comércio e prestação de serviços.

Disciplina é a palavra de ordem na em-
presa, seja no cumprimento de horários e 
compromissos, seja na manutenção de visi-
tas para seguir à risca a norma do “conheça 
o seu cliente”.

“Você tem que se reinventar a cada 
momento, investindo na profissionalização 
de uma equipe voltada ao mercado. Nosso 
pessoal faz os cursos do SINFAC-SP e tam-
bém participa de treinamentos internos”, 
exemplifica Duran, ao analisar o porquê do 
sucesso obtido até aqui. 

SINFAC-SP: Como o senhor vê o 
mercado atual?

Duran: O mercado hoje está num pa-
tamar de altíssimo risco, daí a importância 
de se estar sempre próximo do cliente. Ao 
mesmo tempo, há bons negócios para serem 
desenvolvidos, desde que você saiba garim-
pá-los. De forma geral, o risco se acentuou 
bastante nos últimos dois, três anos.

SINFAC-SP: Como a Araguaya tem 
trabalhado neste cenário?

Duran: Procuramos nos aprimorar sem-
pre, mudar a atitude a cada momento, bus-
car mais informações nos birôs como Serasa 
e Boa Vista e também na nossa carteira de 
clientes, onde há muita informação de sacados 

bons. É um trabalho voltado para se desenvol-
ver o conhecimento na atividade, e é isso que 
vai nos proteger de perdas e inadimplência.

Além disso, dispomos de um sistema de 
filtro interno, com alçadas para aprovação 
dos negócios, sendo que as decisões mais 
importantes são analisadas por um comitê, 
na manhã seguinte. 

SINFAC-SP: Qual seria outra reco-
mendação para se operar com a máxima 
segurança nos dias de hoje?

Duran: É interessante tentar expandir 
cada vez mais a base de clientes, evitando 
concentrações perigosas, sob pena de se in-
viabilizar o negócio, mediante um episódio 
de inadimplência, por exemplo. Ou seja, é 
fundamental diluir ao máximo o risco em 
termos de cedentes e sacados.

SINFAC-SP: Como o senhor tem vis-
to o trabalho do SINFAC-SP em busca de 
um marco regulatório para o setor?

Duran: Eu vejo de forma muito positi-
va, pois nossa atividade precisa de uma re-
gulamentação que nos traga segurança jurí-

dica. Estamos na expectativa, por exemplo, 
do novo Código Comercial, que trará um 
capítulo inteiro sobre o setor. Isso deve ser 
importante para a nossa atividade ser mais 
bem definida e, consequentemente, respei-
tada nos tribunais.

SINFAC-SP: Qual seria, em sua 
opinião, o grande gargalo enfrentado 
pelo setor? 

Duran: Sem dúvida, a área tributária, 
pois hoje nós arcamos com a mesma carga 
das instituições financeiras. Isso é injusto, 
nós não podemos captar, trabalhamos com 
recursos próprios.

SINFAC-SP: A Araguaya está comple-
tando duas décadas, quais são os planos 
da empresa para os próximos 20 anos?

Duran: Queremos continuar nos ex-
pandindo, de preferência com o nosso setor 
mais valorizado. As coisas já melhoraram 
muito, nós chegamos a trabalhar pratica-
mente na “clandestinidade”, mas hoje já 
temos certo reconhecimento no mercado e 
essa situação só tende a melhorar.

Salvador Garcia (de vermelho) e José Duran Ferreira (de camisa listrada) e equipe: disciplina é 
a palavra de ordem na Araguaya
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“SINFAC-SP Parabeniza” 
aumenta rol de empresas 
homenageadas
Enquanto Valecred Soluções Financeiras comemorou 15 anos  
de atividade, Luck Fomento e ECR Fomento Mercantil celebraram  
seus primeiros cinco anos no mercado

À s vésperas de completar 35 anos de existência no Brasil e 
testemunha de situações que muitas vezes o colocaram no 
centro das discussões como um dos protagonistas do mer-

cado, o fomento comercial tem se fortalecido com o reconhecimento 
dado pelo SINFAC-SP às empresas associadas que completam múl-
tiplos de cinco anos. 

Nas mais recentes ações do “SINFAC-SP Parabeniza” foram home-
nageadas Valecred Soluções Financeiras e Luck Fomento (18 de outu-
bro) e ECR Fomento Mercantil (16 de agosto). As láureas são entregues 
durante as reuniões mensais da Diretoria. 

“É uma grande chance para incrementar o relacionamento entre 
a entidade e as associadas, trazendo pleitos para discussão na reunião 
da Diretoria”, argumentou o presidente Hamilton de Brito Junior 
(Credere Consultoria e Fomento Mercantil).

VALECRED
Sediada em Tatuí (a 131 quilômetros da Capital) e em operação 

desde 2001, a Valecred foi representada por seu presidente, Everal-
do Moreira (também diretor do Sindicato), e pelo superintendente 
comercial José Carlos Proença. O troféu foi entregue a ambos os 
executivos pelo presidente Hamilton. 

“Agradeço a todos os diretores pela homenagem, em nome da 
família Valecred, por estar aqui neste momento tão importante para 
a nossa empresa”, disse Proença, lembrando que atua há dois anos e 
meio na empresa, oriundo do mercado financeiro. 

Já Everaldo Moreira lembrou-se dos primórdios do mercado de 
factoring e como foi sua evolução, inclusive com a recente mudança 
no uso de duplicatas, que estão migrando do papel para o ambiente 
digital. “Há muitas empresas buscando profissionalização, e não será 
mais uma questão de escolha, mas de necessidade. Se nós não nos 
profissionalizarmos agora, vamos sofrer muito”, ponderou.

LUCK 
Fundada em 2011 e estabelecida no bairro do Tatuapé, zona leste 

da Capital, a Luck Fomento foi representada por Aparecido de Oli-
veira Cruz. Coube ao 1º vice-presidente do SINFAC-SP, Marcus Jair 
Garutti (Iguassu Fomento Mercantil), entregar o troféu.

“Estamos há pouco tempo no mercado, sendo que esses últimos 
dois anos foram difíceis. Como tenho conhecimentos na área de 
comércio exterior, estamos trazendo empresas parceiras para nossa 
área para gerar negócios. Esperamos que em 2017 consigamos pro-
gredir mais”, comentou o empresário.

Everaldo Moreira e José Carlos Proença, da Valecred, com o 
presidente Hamilton ao centro 

Aparecido de Oliveira Cruz, da Luck Fomento,  
com Marcus Jair Garutti 
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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

ECR
Estabelecida em 26 de agosto de 2011 e localizada na Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio, que liga o centro à região da Paulista e à 
zona centro-sul da Capital, a factoring foi laureada pelo primeiro 
quinquênio de atuação.

Segundo o empresário Euclides Humberto Varnieri Ribeiro, 
profissional proveniente do mercado financeiro, a ECR tem suas 
operações 100% voltadas a pequenas e médias empresas. Embora 
a infraestrutura seja enxuta, a empresa conseguiu dobrar sua equipe, 
chegando a cinco pessoas, incluindo o próprio fundador.

“Ficamos muito felizes pelo reconhecimento prestado pelo SIN-
FAC-SP e agradecemos também pelo empenho com que a entidade 
tem atuado para desmistificar o fomento comercial para o mercado, 
tornando a atividade mais forte”, afirmou.

“Nesses cinco anos de árduo trabalho, realizado em uma épo-
ca de muitas dificuldades para a economia do país, felizmente 
conseguimos chegar inteiros e prontos para os próximos anos”, 
comemorou Euclides, após receber o troféu das mãos do presi-
dente Hamilton.

Euclides Humberto Varnieri Ribeiro, da ECR, com o presidente Hamilton
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25 anos do SINFAC-SP 
comemorados na Câmara 
Municipal
Legislativo paulistano homenageou a entidade  
em sessão solene no Palácio Anchieta

Proposto pela vereadora Edir Sales 
(PSD), o evento, realizado no dia 20 
de setembro, contou com a presença 

de empresários do setor, autoridades e en-
tidades parceiras, tendo sido marcado por 
muita emoção.

Após a execução do Hino Nacional 
Brasileiro pela Banda da Guarda Civil Me-
tropolitana, o presidente Hamilton de Bri-
to Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil) dirigiu-se a todos, lembrando 
que “poucas atividades têm uma visibilida-
de social como a nossa”.

Em seu discurso, o dirigente referiu-se 
às 70 mil pequenas e médias empresas aten-
didas pelo setor, um universo responsável 

pela geração de 1 milhão de empregos dire-
tos e indiretos.

Na falta de uma lei específica, segundo 
ele, o factoring foi se autorregulamentando, 
embora o novo Código Comercial – em tra-
mitação no Congresso Nacional – dedique 
um capítulo inteiro à atividade, configuran-
do com isto uma grande vitória.

Ao mesmo tempo em que lutava por 
conquistas assim, o Sindicato foi crescen-
do e se estruturando. “Conseguimos a Carta 
Sindical em 2008 e desde então coleciona-
mos vitórias como a ISO 9001, a realização 
de mais de 40 eventos anuais gratuitos e a 
assessoria aos nossos associados nos cam-
pos jurídico, operacional, contábil-fiscal, 

trabalhista e penal”, afirmou.
Em seguida, falando em nome das en-

tidades parceiras presentes, o presidente do 
SESCON-SP, Márcio Massao Shimomoto, 
disse o quanto é significativo um sindicato 
chegar aos seus 25 anos com os fundadores 
presentes. “É importante o sentimento de 
gratidão para cada um que colocou seu tijo-
linho nessa grande construção”, disse.

Depois foi a vez do presidente da 
ANFAC, Luiz Lemos Leite, relembrar 
a trajetória “de um setor que já mostrou 
sua capacidade de reagir seja qual for o 
ambiente econômico”.

No seu discurso, a proponente da home-
nagem, vereadora Edir Sales, frisou a im-
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portância do fomento comercial, sobretudo 
numa época como a de hoje, em que é tão 
difícil o acesso ao crédito. “Num momento 
de instabilidade financeira como este que 
estamos vivendo, o SINFAC-SP assume um 
papel fundamental”, declarou.

HOMENAGENS
Um diploma alusivo à comemoração da 

data foi entregue ao atual presidente, Hamil-
ton de Brito Junior, e à vereadora Edir Sales, 
assim como aos ex-presidentes do Sindicato: 
Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mer-
cantil), Pio Daniele (Daniele Banco Fomento 
Comercial e Participações) e Luiz Carlos Ca-
sante (Viacred Fomento Mercantil).

Também foram homenageados os dire-
tores da entidade: Marcos Libanore Caldei-
ra (2º vice-presidente / Aquitânia Fomento 
Mercantil), Luiz Fernando Dias Lycarião 
da Trindade (diretor secretário / Lycarion 
Factoring Fomento Mercantil), Maria Isa-
bel Salviati Camargo (diretora social e de 
eventos / Midas Fomento Mercantil), José 
Carlos Francisco (diretor de relações com o 
mercado / JCF Factoring Fomento Comer-
cial), Gustavo Alberto Colombi Camargo 
(conselheiro fiscal / Multifactor Fomento 

Comercial), José Bonfim Cardoso Jaffe (con-
selheiro fiscal / BBL Fomento Mercantil), 
Fernando Regadas Junior (diretor suplente 
/ Cobravel Factoring Fomento Mercantil) e 
Everaldo Moreira (conselheiro fiscal suplen-
te / Valecred Soluções Financeiras).

Ausentes, os diretores Robinson Car-
neiro Cerqueira Leite (Athenabanco Fo-
mento Mercantil), Doriana Pieri Bento (Ple-
no Fomento Mercantil) e Valdir Gomes da 
Silva (Banpar Fomento Comercial e Servi-
ços) foram representados pelos seus pares.

Também foram homenageados a depu-
tada estadual Célia Leão, representada por 
Lucas Bacchiega; o ex-deputado federal e 
presidente dos Correios, Guilherme Campos, 
representado por Eugênio Valentim da Silva; 
e o suplente de deputado federal Walter Ihoshi 
(PSD-SP), representado por José Kanashiro.

As homenagens foram estendidas aos 
representantes das entidades parceiras: Luiz 
Lemos Leite (ANFAC); Márcio Massao 
Shimomoto (SESCON-SP); Abram Szaj-
man, representado por Álvaro Ferreira Mor-
tari (FECOMERCIOSP); e Ermínio Lima 
Neto (CEBRASSE).

O 1º vice-presidente do Sindicato, Mar-
cus Jair Garutti, agradeceu pela homenagem 

recebida e aludiu a uma frase do presidente 
da ANFAC, Luiz Lemos Leite: “um sonho 
dura uma noite, mas um ideal é eterno. Este 
ideal que ele lançou 35 anos atrás produziu 
tudo isto que hoje nós temos”, concluiu, na 
qualidade de ex-presidente da entidade.

O empresário Pio Daniele, presidente 
na gestão 2007-2010, também discursou so-
bre a importância da data para o setor.

MENSAGENS
O SINFAC-SP recebeu uma série de 

mensagens de congratulações, com destaque 
para o governador de São Paulo, Geraldo Al-
ckmin (PSDB), parlamentares, empresários, 
entidades de classe e dirigentes sindicais, 
como a presidente do SINFAC-MT, Patricia 
Ferreira Borbon Neves, e de colaboradores 
como o advogado e consultor jurídico da en-
tidade, Alexandre Fuchs das Neves.

Hamilton de Brito Junior

Garutti e Hamilton com a vereadora Edir Sales Diploma alusivo aos 25 anos da entidade

Marcus Jair Garutti

Márcio Massao Shimomoto Pio Daniele

Luiz Lemos Leite

“Conseguimos a Carta 
Sindical em 2008 e desde 

então colecionamos vitórias 
como a ISO 9001,  

a realização de mais  
de 40 eventos anuais 

gratuitos e a assessoria 
aos nossos associados 

nos campos jurídico, 
operacional, contábil-fiscal, 

trabalhista e penal”
Hamilton de Brito Junior
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“IX Simpósio” reúne  
o setor em São Paulo
Temário atual e dinâmico assegurou o sucesso 
de público

O auditório da FECOMERCIO-SP 
ficou lotado, no dia 30 de setem-
bro, para receber o “IX Simpósio 

dos Empresários de Fomento Comercial do 
Estado de São Paulo”.

Em suas palavras de abertura, o presi-
dente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito 
Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil), destacou o raro momento vivi-
do pelo setor, prestes a ter o novo Código 
Comercial contendo um capítulo inteiro a 
seu respeito.

“Estamos entrando numa fase de con-
solidação do factoring, cada vez mais reco-
nhecido”, afirmou. “Iniciado pela ANFAC 
há mais de 35 anos, nosso segmento é bem-
-sucedido, porém sempre foi lembrado ape-
nas com fins arrecadatórios, nunca para a 
sua regulamentação, como agora finalmente 
acontece”, prosseguiu. 

Segundo ele, outra prova de desen-
volvimento do fomento comercial está no 
advento das securitizadoras de crédito e 
FDICs, hoje compondo o mesmo universo. 

Explicou ainda o papel desempenhado 
há 25 anos pelo Sindicato, não só em defe-
sa da classe, como também abrindo novas 
oportunidades. “Hoje mesmo nós vamos ter 
aqui um painel sobre as fintechs, que são as 
empresas financeiras de tecnologia”, exem-
plificou, lembrando a crescente importância 
do cartão de crédito nas operações, tendên-
cia observada de perto pelo Sindicato.

O presidente também anunciou a apre-
sentação de um serviço novo, o iCheques, 
que faz o monitoramento dos cheques até o 
seu pagamento. 

“Agora nós vamos homenagear os 
verdadeiros responsáveis pelo sucesso do 
Sindicato”, disse Hamilton, em seguida, ao 
convidar o presidente da ANFAC, Luiz Le-
mos Leite, a entregar uma homenagem a to-
dos os assessores externos e ao staff interno 
do SINFAC-SP.

APRESENTAÇÕES
O primeiro convidado a falar foi o jor-

nalista José Nêumanne Pinto, abordando 
as “Perspectivas Políticas e Econômicas 
do País”. “Tirou-se do poder uma quadri-
lha com a chave do cofre da República nas 
mãos, e isto já alivia em muito quem produz 
e paga impostos no Brasil”, avaliou ao falar 
do atual momento político.

Contudo, mais de 13 anos de atuação 
desse grupo criou um rombo absurdo que 
ele acredita exigirá muita paciência, luta e 
trabalho para ser recuperado.

O próximo orador foi o ministro Luis 
Felipe Salomão, do STJ, que discorreu so-
bre o “Fomento Mercantil e a Jurisprudên-
cia do Superior Tribunal de Justiça”.

Após resumir a história e a estrutura de 
funcionamento do STJ, ele disse que “num 
momento de crise econômica como o atual 
é que o fomento comercial se releva para 
fomentar a economia das pequenas ativida-
des que necessitam desse impulso. E sem 
segurança jurídica essa tarefa fica muito 
comprometida”, observou.

É necessário, segundo ele, que haja re-
gras claras para o cumprimento dos contra-
tos “com boa-fé e uma estrutura razoável do 
ponto de vista jurídico, para que a atividade 
de vocês seja bem compreendida”, prosse-
guiu o ministro.

No seu entender, hoje há uma dis-
persão da jurisprudência envolvendo o 
setor. Tem-se confundido, por exemplo, 
a relação da factoring com o contratan-
te (cedente) e terceiros, principalmente 
quando se utiliza o endosso ou a cessão 
de crédito.

A próxima autoridade a se apresentar 
foi o procurador Deltan Dallagnol, coorde-
nador da Força Tarefa do Ministério Públi-
co Federal na Operação Lava-Jato, falando 
sobre Ética nos Negócios.

Segundo ele, lucro e procedimentos éti-

Deltan Dallagnol, coordenador da Força 
Tarefa do Ministério Público Federal na 
Operação Lava-Jato

Hamilton de Brito Junior, presidente do 
SINFAC-SP

José Nêumanne, jornalista

Luis Felipe Salomão, ministro do STJ
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cos nas transações comerciais não são ex-
cludentes, fato corroborado por estudos do 
Banco Mundial e de outras entidades inter-
nacionais igualmente respeitadas.

Apesar das prisões recentes de corruptos 
e corruptores, ele frisou que a impunidade 
ainda é um problema muito sério em nosso 
país, havendo inúmeros escândalos que re-
sultaram, no máximo, na doação de cestas 
básicas e prestação de serviços comunitários. 
Sem falar na série de recursos levando mui-
tos casos à prescrição pura e simples.

Em função disso, cerca de R$ 200 bilhões 
são desviados anualmente dos cofres públicos 
nacionais, “recursos que poderiam triplicar os 
orçamentos federais da saúde e da educação, 
além de multiplicar por cinco tudo o que é in-
vestido em segurança pública”, analisou.

Uma das piores consequências da cor-
rupção, segundo ele, é inocular em todos 
nós um veneno chamado cinismo, ou seja, 
a descrença no funcionamento das institui-
ções, o que nos enfraquece como sociedade. 
“Isso nos leva a achar que o país do jeito 
não tem jeito”, resumiu.

Quanto à possibilidade de termos um 
quadro totalmente diferente após a Lava-
Jato, Dallagnol se diz cético. “Não basta 
tirarmos as maçãs podres do cesto, mas sim 
mudar as condições que favorecem o apo-
drecimento das frutas”, afirmou.

Contudo, iniciar a mudança de todo esse 
quadro é possível, bastando para isso que se 
queira. Já foram coletadas, por exemplo, mais 

de 2 milhões de assinaturas para o projeto de 
lei de iniciativa popular intitulado “10 Medi-
das Contra a Corrupção”, que ainda este ano 
deve ser votado pelo Congresso Nacional.

No entender de Dallagnol, iniciativas 
como essa, capitaneada pelo movimento 
“Mude, Chega de Corrupção”, mostram que 
é possível realizar mudanças de baixo para 
cima. “Precisamos abandonar a condição de 
vítimas do passado para sermos autores da 
nossa história”, concluiu o procurador da 
República, aplaudido de pé.

O empresário Fábio Oliveira foi convi-
dado pelo palestrante a falar do movimento, 
que além de apoiar as “10 medidas”, já ini-
ciou uma grande campanha publicitária em 
torno do tema.

Ao término da apresentação, o pre-
sidente Hamilton declarou o apoio do  
SINFAC-SP ao movimento, conclamando 
os representantes das várias entidades par-
ceiras presentes a fazer o mesmo.

TECNOLOGIA
O evento também reservou espaço para 

uma exposição sobre as fintechs, empresas de 
tecnologia voltadas ao setor financeiro. Foi 
apresentado um vídeo da TecPay, especiali-
zada em possibilitar a aquisição de créditos 
originados de vendas com cartão de credito.

A apresentação mostrou como o  
factoring pode se beneficiar desses rece-
bíveis, antecipados com a intermediação 
de uma fintech. Foram mostrados nú-

meros e peculiaridades deste promissor 
mercado.

A empresa nasceu no Sindicato, pois o 
assunto foi estudado pela Diretoria no iní-
cio de 2015 para encontrar uma alternativa 
para a compra de direitos de crédito oriun-
dos dos cartões de crédito que vêm substi-
tuindo os cheques. O presidente da TecPay e   
2º vice-presidente do SINFAC-SP, Marcos 
Libanore Caldeira, foi o pioneiro nesse 
negócio. 

Em seguida, Rafael Nasser, da iChe-
ques, empresa de monitoramento de che-
ques, mostrou como o seu serviço se propõe 
a eliminar golpes com cheques roubados, 
sustados ou com qualquer ocorrência que 
impeça sua liquidação.

“Basicamente é feito o monitoramento 
24 horas (oito consultas por dia) até o ven-
cimento. Temos visto que em média 20% 
das carteiras das factorings e FDICs têm 
cheques com ocorrências”, explicou.

O evento teve o patrocínio das empresas 
parceiras iCheques, TecPay, iDtrust, Msys, 
OrderBy, RGBsys, Stand By e WBA. E o 
apoio da Associação Nacional das Sociedades 
de Fomento Mercantil – Factoring (ANFAC),  
Central Brasileira do Setor de Serviços  
(CEBRASSE), Federação Brasileira de Fo-
mento Comercial (FEBRAF), Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FECOMERCIOSP), do 
Portal do Fomento e do Sindicato dos Conta-
bilistas de São Paulo (SINDCONT-SP).
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Profusão de temas supre 
demandas de empresas associadas
PLD, recuperação judicial, fintechs, duplicata virtual, vendas, 
competitividade e cobrança foram abordados em palestras  
e cursos promovidos pelo SINFAC-SP entre agosto e novembro

COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL  
NO NOVO CPC

Em vigor há oito 
meses, o novo 
Código de Processo 
Civil trouxe várias 
alterações no 
campo da cobrança 
judicial. O alerta 
foi feito pelo 

consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, 
durante a palestra “Cobrança Judicial e Extrajudicial, Ferramentas 
e Jurisprudência”, realizada no dia 9 de novembro, na sede. De 
acordo com o especialista, entre as principais mudanças está uma 
gama de informações que pode ser anexada aos processos quando 
se procura descaracterizar a personalidade jurídica do devedor para 
chegar até os sócios da empresa, ou vice-versa.
“Já é possível solicitar uma série de documentos de fontes sigilosas 
atestando a movimentação de cartões de crédito, compra de imóveis 
e até o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional”, 
exemplificou o advogado. Enquanto isso, na cobrança extrajudicial, 
“é necessário diferenciar uma cobrança enérgica de uma abusiva, 
assim como a planejada ou não”, complementou.

ANO POSITIVO PARA A POLÍTICA DE PLD
“Ao longo de 
2016, o Sindicato 
colheu o que 
plantou nos anos 
anteriores. Nós 
temos tido gratas 
e boas surpresas 
ao ver empresas 

preocupadas, implantando seus manuais”. A constatação foi feita 
pelo consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das 
Neves, ao ministrar no dia 3 de novembro, mais uma palestra 
“Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do 
Manual”, treinamento obrigatório solicitado pelo COAF. “Muitas 
dessas factorings mudaram diametralmente de compreensão, 
formataram e implantaram os seus manuais, e já estão fazendo 
suas auditorias”, afirmou. 
Contudo, o advogado ainda identifica uma resistência muito 
forte de alguns empresários do factoring a qualquer tipo de regra 

externa. “Ainda se usa muito a velha frase: no meu tempo de 
banco era assim”, exemplificou. Outro mito que precisa cair é a 
supervalorização da confirmação, entende o especialista. “Ela é 
necessária, mas fazer a operação apenas em função disto, sem uma 
boa política do conheça o seu cliente e conheça o mercado dele, é 
um erro gravíssimo”, concluiu.

PREVENÇÃO, O MELHOR REMÉDIO  
CONTRA FRAUDES

O SINFAC-SP 
também continuou 
prestigiando o 
interior. No dia 
27 de outubro, 
por exemplo, a 
cidade de Sorocaba 
recebeu uma edição 

da palestra sobre prevenção a fraudes, com o consultor jurídico da 
entidade, Alexandre Fuchs das Neves. “Ao surgir qualquer indício 
de fraude é vital que o empresário siga as regras estabelecidas por 
seus protocolos internos. O fraudador sempre procura a empresa 
que não possui regras claras”, salientou.
A palestra foi essencial para os empresários porque respondeu 
dúvidas que permeiam o trabalho desses profissionais, mostrando 
a eles por que se cai em golpes; a diferença entre fraude e 
inadimplência; os tipos de inadimplência e de golpistas; tipos de 
duplicatas; listas restritivas e impeditivas.

OPERAÇÕES COM EMPRESAS EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Garantias na 
operação e 
empresas em 
recuperação judicial 
foram os dois temas 
abordados pelo 
consultor jurídico 
do Sindicato, 

Alexandre Fuchs das Neves, durante palestra promovida no dia 
19 de outubro, na sede. O especialista explicou como prover os 
cuidados básicos das garantias nas operações e esclareceu dúvidas 
acerca da mitigação de riscos para as factorings que têm em sua 
carteira de clientes empresas em recuperação judicial. “Ainda que 
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a legislação faculte às factorings exigir garantias, existem certos 
cuidados básicos a serem tomados, como analisar profundamente 
se os bens e os próprios sócios estão em condições de garantir as 
operações”, exemplificou. 
Nicho de mercado em expansão, as operações com empresas em 
recuperação judicial têm aumentado sem parar, formando um 
mercado interessante para factorings, securitizadoras e FIDCs. “É 
claro, desde que se conheçam os riscos de operar com um cedente 
nessa situação”, ressalvou. “Afinal, não basta fazer a garantia, é 
necessário fiscalizá-la”, orientou o advogado. 

FINTECHS NO HORIZONTE DE NEGÓCIOS  
DO FACTORING

“Inovação, 
celeridade e grande 
universo atendido 
são as palavras-
chave de toda essa 
transformação 
pela qual passa o 
setor financeiro 

brasileiro”. A afirmação foi feita pelo diretor da TecPay e 2º vice-
presidente do SINFAC-SP, Marcos Libanore Caldeira (Aquitânia 
Fomento Mercantil), ao proferir no dia 15 de setembro, na sede 
da entidade, a palestra “Arranjos de Pagamento, Antecipação de 
Recebíveis de Cartões no Fomento Comercial”. 
De acordo com ele, são as fintechs, empresas financeiras do setor 
de tecnologia, que estão por trás dessas mudanças, ao permitir 
operações on-line em tempo real, por meio das leitoras de cartões. 
O mercado de pagamentos eletrônicos com cartões de débito e 
crédito movimenta atualmente R$ 269 bilhões, um crescimento 
de 8,7% em 2015 em relação ao ano anterior. “O factoring pode 
se beneficiar, sobretudo, na antecipação de recebíveis de cartão de 
crédito, com a intermediação de uma fintech, que cuidará de toda a 
parte tecnológica da transação”, previu.

MERCADO SE ACOSTUMA COM AVANÇO  
DA DUPLICATA VIRTUAL

Embora ainda 
visto com reservas 
por uma parte 
considerável 
das factorings, 
que atribui este 
comportamento ao 
receio de fraudes, 

a duplicata eletrônica é uma solução tecnológica que veio para 
ficar. E com um mercado cada vez mais protegido contra crimes 
cibernéticos, a expansão deste título de crédito foi tema central da 
palestra “Duplicatas Virtuais e Nota Fiscal Eletrônica”, ministrada 
no dia 31 de agosto, pelo consultor jurídico do SINFAC-SP, 
Alexandre Fuchs das Neves. 
“A duplicata on-line trafega pela web encapsulada, ou 
seja, como se alguém a picasse em minúsculos pedaços e 

a acondicionasse em um envelope lacrado, praticamente 
eliminando a possibilidade de fraudes”, esclareceu. Segundo ele, 
num futuro próximo o fomento comercial não vai mais operar 
de forma analógica. “Mas para que isso ocorra, o setor precisa 
compreender o investimento e ter confiança no sistema, que já se 
demonstrou confiável”, acrescentou.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS  
DE UM GERENTE COMERCIAL

A concorrência cada 
vez mais acirrada 
entre factorings, 
securitizadoras, 
FDICs e bancos 
pesa decisivamente 
no mercado atual. 
O cenário fica 

pior se for somada a esta equação a “estagflação” – combinação 
de estagnação econômica e inflação. A argumentação foi feita pelo 
empresário Rogério Castelo Branco, durante o curso “Técnicas de 
Vendas para Produtos do Setor”, promovido nos dias 24 e 25 de 
agosto, na sede da entidade. Para que os efeitos negativos produzidos 
sejam mitigados, as empresas do setor precisam buscar gerentes 
comerciais mais agressivos, porém cautelosos nos negócios que 
fecham. “Este é o perfil do profissional desejável para o ambiente 
econômico em que vivemos”, afirmou o docente. 
Segundo o especialista, o fato de a maioria das empresas ter 
registrado queda de faturamento entre 40% e 50% revela uma 
grande ociosidade operacional nas factorings. “Tal panorama obriga 
que os gerentes comerciais saiam em busca de novos clientes, 
tanto para compensar a baixa produtividade como para promover o 
crescimento da empresa”, ponderou.

COMPETITIVIDADE ACIRRADA PEDE  
MAIS PRUDÊNCIA

“Ser competitivo 
é poder vender 
sem abrir mão dos 
pilares rentabilidade 
e segurança”, 
argumentou 
o professor 
Ernani Desbesel, 

durante o curso “Competitividade, Rentabilidade e Segurança nos 
Negócios”, realizado no dia 18 de agosto, na sede do Sindicato. 
“Não é inteligente cativar o cliente baixando exageradamente as 
taxas, tampouco flexibilizar em demasia as condições de operação”, 
complementou. 
O docente explicou que em momentos de crise econômica, 
como o atual, o mercado tende a se aquecer para factorings e 
securitizadoras. “Cabe a elas vencer o desafio de filtrar quais 
transações valem a pena realizar. Quem entender essa realidade 
tem tudo para aproveitar a oportunidade de crescer trazida pela 
economia atual.”
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JURÍDICO

Operar com empresas em 
recuperação judicial: algumas 
dicas para enfrentar o risco
(*) Alexandre Fuchs das Neves

As estatísticas não indicam uma re-
dução no número de requerimen-
tos de recuperação judicial – que 

chamaremos doravante de RJ – de empre-
sas, e apenas para detalhar, entre janeiro e 
outubro de 2016 foram requeridas 1.600 
recuperações judiciais e 1.553 falências, 
contra 1.015 recuperações e 1.483 falências 
em igual período de 2015, segundo a Serasa 
Experian. 

Considerando estes números, e sabendo 
que a cada grande empresa que pede RJ, 
tantas outras – médias e pequenas –, em 
breve ingressarão com o pedido, engrossan-
do as estatísticas. 

E este movimento deve continuar ao 
menos até o final de 2017, ampliando um 
mercado que, até 2013, era desconhecido 
e indesejado para a nossa atividade – o de 
empresas em pleno processamento de RJ.

Como uma alternativa de mercado a 
considerar, cabe esclarecermos algumas dú-
vidas sobre o procedimento:
a. A linha de corte, sobre o que é crédito 

concursal (estará no Plano de Recupe-
ração Judicial, ou fora dele) é a data 

do pedido da RJ: STJ – Jurispru-
dência em Teses nº 37, item 6: Es-
tão sujeitos à recuperação judicial os 
créditos existentes na data do pedido, 
não se submetendo aos seus efeitos os 
créditos posteriores ao pleito recupe-
racional.

b. Quando do pedido de RJ é possível, ao 
invés de submeter eventual crédito ao 
Plano, demandar contra os solidários: 
Súmula 581 STJ, de setembro de 
2016: A recuperação judicial do deve-
dor principal não impede o prossegui-
mento das ações e execuções ajuizadas 
contra terceiros devedores solidários 
ou coobrigados em geral, por garantia 
cambial, real ou fidejussória.

c. Deferida a RJ, a empresa tem seus res-
tritivos relativos aos créditos concur-
sais levantados (vida nova), posto que 
todas as dívidas concursais são subme-
tidas ao Plano de Recuperação Judi-
cial, que é considerado uma novação, 
ou seja, não pode haver restritivos e 
protestos ativos com relação a dívidas 
remetidas ao Plano

d. Contudo, é uma verdadeira “lenda ur-
bana” alegar que uma empresa em RJ 
não pode ser protestada por dívida nova 
(fora do Plano), senão terá a sua falên-
cia decretada, ou algo similar. Não tem 
qualquer relação com o Plano, e a dívi-
da nova pode ser protestada, executada 
e inclusive constituir objeto de pedido 
de falência, se for o caso. 

Chegamos até aqui, e por um motivo 
qualquer, estamos iniciando uma opera-
ção com uma empresa em RJ, então de-
vemos saber:
a. O administrador judicial não “adminis-

tra” a empresa, não está lá no seu dia a 
dia, e não tem que assinar o contrato-
-mãe (considerando que normalmente, 
ressalvadas raras situações, os sócios 
continuam à frente dos negócios, re-
presentando normalmente a empresa), e 
tampouco ingressará obrigatoriamente 
como responsável solidário. Aconselha-
mos que ele tenha ciência do contrato, 
com um simples protocolo de uma via 
do contrato no seu escritório.

b. Como é uma operação de risco e mais 
sofisticada, procure observar se o Plano 
de Recuperação Judicial busca de fato 
recuperar a empresa, ou se é mera pos-
tergação e parcelamento de dívida. E se 
ele está sendo, de fato, cumprido. 

c. Neste aspecto, o Judiciário já entendeu 
pela viabilidade de uma perícia prévia 
antes de dar seguimento ao pedido de 
RJ. Ou seja, a empresa tem que ser mi-
nimamente recuperável, afastando os 
que buscam o Judiciário para mascarar 
uma empresa evidentemente falida.

d. No que se refere à qualidade dos recebí-
veis, nenhuma concessão deve ser feita, 
ou seja, todas as ferramentas de segu-
rança na operação serão mantidas (NF-
e, Danfe, confirmação etc.). 

Por final, jamais se esqueça do market 
share da empresa em RJ, ou seja, se ela tem 
de fato um mercado que lhe permita recu-
perar, ou se estamos falando de um ramo de 
atividades extremamente disputado, onde 
a concorrência com empresas saudáveis é 
impraticável. 

(*) Alexandre Fuchs das Neves é 
advogado e consultor jurídico do 
SINFAC-SP.
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DIREITO PENAL

Presunção de inocência  
e execução da pena
(*) Flávio Cardoso de Oliveira

A mudança de posicionamento 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) sobre o momento do 

cumprimento da sentença condenatória 
tem sido o foco de discussões na impren-
sa. Antes de dirimir as dúvidas sobre este 
tema controverso, faz-se necessária a 
abordagem de alguns conceitos, para me-
lhor compreender-se o assunto.

O que se denomina “presunção de ino-
cência”, se trata, na verdade, de um princípio 
inserido no art. 5º, inciso LVII, da Consti-
tuição da República, orientador do processo 
penal. Na redação constitucional: “ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória”. 

A expressão “trânsito em julgado” tra-
duz a impossibilidade de modificação da 
decisão, isto é, ocorre o trânsito em julgado 
quando determinada decisão não comporta 
mais recursos.

A ideia de que ninguém pode ser consi-
derado culpado até o trânsito em julgado de 
uma decisão traz inúmeras consequências 
para o processo penal. Dentre elas, a que 
mais nos importa agora, no entanto, é a de 
que, diante da presunção de inocência, a pri-

são cautelar – que ocorre durante o processo 
– passou a ser medida de exceção em nosso 
sistema processual, ou seja, ela só deve ser 
imposta em caso de comprovada necessida-
de, como verdadeira medida cautelar que é. 

Sob esta ótica, o STF, em julgamento 
realizado em 05/02/2009, no habeas corpus 
nº 84.078, afirmou a possibilidade de o acu-
sado que responde aos termos do processo 
em liberdade assim permanecer até o trân-
sito em julgado da decisão condenatória, 
ainda que recorra aos tribunais superiores. 
Lembremos que em nosso sistema um pro-
cesso é, em regra, julgado pelo juiz singular 
em primeira instância. Dessa decisão pode 
haver recurso para os tribunais de segunda 
instância e, eventualmente, aos tribunais su-
periores – STJ e STF.

Na mesma esteira, a Lei nº 12.403, de 
04/05/2011, modificou o art. 283 do Código 
de Processo Penal, que passou a ter a se-
guinte redação:

[art. 283] Ninguém poderá ser preso 
senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade 
judiciária competente, em decorrência 
de sentença condenatória transitada em 
julgado ou, no curso da investigação ou 
do processo, em virtude de prisão tem-
porária ou prisão preventiva.
Consolidou-se, assim, o disposto na 

Constituição da República, ou seja, a pes-
soa condenada pela prática de um crime só 
deveria cumprir sua pena após o trânsito em 
julgado da decisão condenatória.

Contudo, cerca de cinco anos depois, 
em 17/02/2016, no julgamento do HC nº 
126.292, o mesmo STF modificou seu en-
tendimento e passou a admitir o cumpri-
mento de uma sentença condenatória após o 
julgamento em segunda instância.

Referida decisão não obriga necessa-
riamente os demais órgãos julgadores a 
decidirem no mesmo sentido, mas é óbvio 
que uma decisão tomada pelo Plenário da 
Corte Suprema, ainda que por maioria de 
votos, tem força suficiente para convencer 
outros julgadores a seguir o entendimento.

O novo capítulo dessa história está em 
pleno andamento. Foram propostas no pró-
prio STF as Ações Declaratórias de Constitu-
cionalidade nº 43 e nº 44, pelo Partido Ecoló-
gico Nacional e pela Ordem dos Advogados 
do Brasil, respectivamente. As ações objeti-
vam declarar a legitimidade constitucional 
do acima mencionado art. 283 do Código de 
Processo Penal, o que significa, em outras 
palavras, ratificar que o artigo está em con-
sonância com a Constituição da República 
e, consequentemente, admitir-se o cumpri-
mento da pena somente após o trânsito em 
julgado da decisão condenatória.

Conforme amplamente divulgado, hou-
ve julgamento, mas apenas em relação ao 
pedido de liminar, isto é, ao pedido de que 
fossem suspensas de imediato as execuções 
de penas a partir do julgamento em segunda 
instância. Por maioria apertada, o STF inde-
feriu o pedido. 

Ao contrário do que chegou a ser trans-
mitido em alguns meios de comunicação, a 
decisão de mérito, ou seja, a decisão final 
ainda não foi tomada pela Corte. Vamos 
aguardar os próximos capítulos. 

(*) 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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POLÍTICA

Veto à ESC reforça cabedal  
de decisões constrangedoras  
do governo federal
Equivocada, justificativa do Executivo revela falta de análise 
aprofundada do impacto positivo que a Empresa Simples  
de Crédito teria para o país

 “Os dispositivos validam a criação 
de estruturas empresariais cujas 
atividades mantêm forte similari-

dade às já desenvolvidas pela Sociedade de 
Crédito ao Microempreendedor e à Empresa 
de Pequeno Porte, disciplinadas em lei e em 
resolução do órgão supervisor. Ademais, os 
elementos normativos pertinentes à estrutu-
ra proposta não guardam consonância com 
o escopo de atribuições dos órgãos norma-
tivos e supervisores do Sistema Financeiro 
Nacional, e não contemplam os elementos 
imprescindíveis e essenciais à governança, 
transparência e controle das instituições 
destinatárias do benefício tributário no 
âmbito do Simples. Além disso, o tema não 
é matéria própria dessa lei complementar, 
destinada a regular o tratamento tributário 
diferenciado para as microempresas e para 
as empresas de pequeno porte.”

Estas 113 palavras que compõem a jus-
tificativa dada pelo governo federal para 
vetar a Empresa Simples de Crédito (ESC) 
não demostram, na prática, o grande erro 
cometido ao se deixar esta matéria de fora 
do texto final do PLP nº 25/2007, aprovado 
no dia 27 de outubro na Câmara dos Depu-
tados e sancionado pela Presidência da Re-
pública. O projeto foi transformado na Lei 
Complementar nº 155/2016.

“Ao vetar os arts. 63-A a 63-E, que fo-
ram meticulosamente negociados com as 
lideranças do Congresso Nacional e que 
criariam a Empresa Simples de Crédito 
(ESC), beneficiando milhares de empresas 
e trabalhadores, o governo federal cometeu 
um erro tão significativo que se refletirá 
negativamente nas ações futuras para se 

reerguer a combalida economia nacional”, 
argumentou o presidente do SINFAC-SP, 
Hamilton de Brito Junior (Credere Consul-
toria e Fomento Mercantil).

De acordo com o dirigente, a justifi-
cativa não convence, pois não reflete uma 
análise aprofundada do impacto positivo 
que a Empresa Simples de Crédito teria na 
economia do país, que tradicionalmente dá 
poucas oportunidades de acesso ao crédito 
para micro e pequenas empresas.

“Simplificada, a Empresa Simples de 
Crédito poderia proporcionar ao mercado 
uma maior oferta de crédito. Também não 
procede a segunda alegação do veto, segun-
do a qual a estrutura proposta não guarda 
consonância com os atos normativos do sis-
tema financeiro nacional, pois estava con-
templado no parágrafo 2º do art. 63-C, que 
a ESC seria regulamentada e fiscalizada de 
forma simplificada pelo Bacen”, ponderou.

O presidente da entidade afirmou que a 

única alegação com alguma procedência dá 
conta de que a matéria não seria objeto de 
lei complementar, pois a ESC foi excluída 
do regime simplificado de tributação, pre-
visto no texto de lei original e alterado pelo 
Senado. Na realidade, reiterou Hamilton, o 
veto é um favorecimento aos bancos, que 
não gostariam de ter uma concorrência mais 
simplificada.

“Ainda que o veto tenha ocorrido, a 
semente foi plantada. Portanto, a ESC não 
está morta e poderá voltar à pauta em outra 
oportunidade. Apostando nesta assertiva, o 
SINFAC-SP pretende reforçar sua atuação 
política em Brasília, por meio de reuniões 
com parlamentares e autoridades do Judi-
ciário e do Executivo. Todo o trabalho de 
esclarecimento realizado com os deputados 
foi importante porque agora eles conhecem 
nossa atividade, e este novo entendimento 
será fundamental para futuras reivindica-
ções”, concluiu.
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PEC 55, problema ou solução?
Especialistas divergem sobre os efeitos da Proposta  
de Emenda Constitucional que limita os gastos do governo

Ao congelar as despesas do gover-
no federal por até 20 anos, com 
base sempre no gasto total no ano 

anterior acrescido da inflação, a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 241 deu 
ensejo a um grande debate nacional quando 
esteve na Câmara Federal e agora ocorre o 
mesmo em sua tramitação pelo Senado, sob 
o título de PEC 55.

Seus defensores argumentam ser a única 
forma de conter o déficit público, corrigindo 
a distorção crônica representada pelo fato de 
o governo gastar mais do que arrecada.

Existe ainda a expectativa de que o me-
canismo ajude a recuperar a confiança do 
mercado, gerando fonte e renda, pois pela 
primeira vez o governo estaria atacando os 
gastos ao invés de aumentar suas receitas.

Os críticos, por sua vez, dizem que di-
minuirão os investimentos em saúde e edu-
cação, devendo ainda haver cortes na Previ-
dência, que responde por mais de um terço 
do gasto obrigatório da União e representa 
dois terços do crescimento de despesas nos 
últimos 15 anos.

As sanções previstas na PEC para o não 

cumprimento dos limites incluem o veto à 
realização de concursos públicos e à criação 
de novos cargos e contratação de pessoal.

Há ainda quem diga que a qualidade dos 
serviços públicos seria atingida. Um exem-
plo claro disso é o Plano Nacional de Edu-
cação, aprovado em 2014 com a meta de 
universalização e criar um plano de carreira 
para professores da rede pública.

A Associação Brasileira de Saúde Pú-
blica logo se manifestou dizendo que a 
proposta pode sucatear o Sistema Único de 
Saúde, penalizando com isso principalmen-
te a população de baixa renda, sem acesso a 
planos de saúde.

Quem tem seu ganho atrelado ao salário 
mínimo também seria prejudicado, pois a 
fórmula atual, reajustando o valor de acordo 
com a inflação mais o crescimento do PIB, 
terá como base apenas o índice inflacionário.

Os defensores da proposta, porém, lem-
bram que a dívida do governo passou de 53% 
do PIB, em 2010, para 70% atualmente, um ní-
vel bem superior à média dos países em desen-
volvimento. Sem a aprovação da PEC estima-
se que essa relação chegue a 100% em 2020.

Um cenário de crescimento de 2,5% e 
inflação ao redor de 4,5%, com um superá-
vit primário de 2% a 3% do Produto Interno 
Bruto, deve bastar para estabilizar a dívida 
por volta de 85% do PIB. Mesmo em condi-
ções assim, a proposta só poderá ser modifi-
cada dentro de dez anos, por intermédio de 
um projeto de lei complementar. 

Outro ponto polêmico é justamente o 
longo prazo de vigência, já que nenhum 
país do mundo adotou uma regra fiscal por 
período tão longo. Caso a inflação caia e a 
arrecadação cresça o governo economizará 
muito, mas não poderá fazer gastos sociais, 
alertam os que desaprovam a PEC.

Divergências à parte, é consenso nacional 
que algo precisa ser feito urgentemente para 
superar a recessão mais grave da história e um 
rombo nas contas públicas que chegou aos R$ 
115 bilhões em 2015, o maior em 19 anos.

Se nada acontecer o país continuará se 
endividando em meio a juros altos, falta de in-
vestimento produtivo, eterna pressão por ele-
vação de tributos, desemprego e desigualdade 
social crescente. Um quadro sem dúvida de-
sastroso com o qual não haveria ganhadores.
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