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Balanço positivo

Em um ano conturbado política e
economicamente, SINFAC-SP consegue
importantes conquistas para o fomento
comercial e já vislumbra 2016 com
otimismo, apesar do cenário adverso
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EDITORIAL

DIRETORIA

Apesar de tudo, um
bom ano para o setor

HAMILTON DE BRITO JUNIOR
Presidente
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mbora 2015 termine com uma crise
econômica feroz, marcada pela desvalorização do real e por inflação e
desemprego em alta, as empresas estão se
esforçando para minimizar os efeitos danosos da atual conjuntura. Mesmo neste ambiente de negócios hostil, o fomento comercial e a securitização têm mostrado vigor
e dinamismo para entender o momento e
buscar soluções para si e para os clientes.
Para o SINFAC-SP, o ano se caracterizou por avanços em diversas áreas. Institucionalmente, elevamos nossa já reconhecida qualidade no atendimento
aos associados, representando-os em negociações de dissídios coletivos
que, por sinal, foram assinados sem que houvesse aumento real, fato inédito que sinaliza tempos difíceis.
Na área de educação continuada, realizamos 42 eventos e cursos, 23%
acima do ano anterior, tendo atingido o expressivo número de 1.123 participantes. Somente o “VIII Simpósio”, realizado em setembro e cujos
vídeos estão postados em nosso site, reuniu mais de 200 empresários.
O desempenho de todos os índices de qualidade da entidade, provado pela nossa certificação ISO 9001, foi excelente, incluindo aumento de
20% no quadro de associados e de 40% no número de consultas jurídicas
e contábeis, com atendimento, inclusive presencial, a mais de 600 empresas pelos consultores jurídico, contábil e fiscal. No todo, o índice de
satisfação cravou 100%, contra 95% no ano anterior.
Destacamos também os avanços legislativos conquistados neste ano,
quando consolidamos parcerias com entidades coirmãs e levamos diversas
demandas do setor ao governo e a parlamentares. Neste ano fomos contemplados na nova Lei do ISS, em que a base de cálculo não incide sobre o fator
do deságio. Incluímos ainda quatro novos artigos no PLC nº 125/2015, que
cria a Empresas Simples de Crédito, modalidade inovadora que em muito
se aproxima da nossa atividade. Estas conquistas foram obtidas graças ao
apoio do deputado Walter Ihoshi, que homenageamos recentemente.
Entretanto, a nossa maior vitória se aproxima, com a futura inclusão
de um capítulo sobre factoring no novo Código Comercial, cuja Comissão
Especial é presidida pelo nosso amigo, o deputado Laércio Oliveira, um
incansável defensor do fomento comercial no Congresso.
Nossa luta pelo reconhecimento da atividade, sem preconceitos, continua forte, conforme demonstrado em um intenso debate travado nas
ondas da Rádio Bandeirantes, quando contestamos declarações pejorativas sobre o setor feitas por respeitados jornalistas. Ao mesmo tempo,
2015 nos proporcionou, por meio da CEBRASSE, um precioso espaço em
encarte trimestral coordenado por esta entidade parceira e publicado
nos jornais Folha de S.Paulo e Agora São Paulo, em que são expostas
nossas principais demandas.
Por tudo o que foi enfrentado ao longo do ano – e pela quantidade de
conquistas –, creio que realmente o balanço foi positivo.
Boa leitura a todos!
Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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ENTREVISTA

Os grandes trunfos para uma
fórmula de sucesso
Empresa completa duas décadas de atuação mostrando como gestão
ousada e diversificação de carteira podem dar certo

A

pós 19 anos na região central paulistana, a Credere comemora neste mês
de dezembro seu vigésimo aniversário. E na vizinha cidade de Guarulhos, onde
inaugurou, em 2014, um moderno edifício de
quatro andares, com 1.600 m2, especialmente
construído para abrigar sua factoring; o recém-formado FDIC e demais integrantes do grupo.
Ao longo de sua jornada, os três colaboradores e os 100 m2 do início multiplicaram-se, respectivamente, 12 e seis vezes, números emblemáticos de uma história marcada
pelo crescimento exponencial, não apenas
em infraestrutura, mas sobretudo nos negócios do seu braço empresarial dedicado ao
fomento comercial.
“Posso afirmar, com segurança, que um
dos segredos do nosso sucesso foi sempre ter
operado a factoring de forma pulverizada, com
uma clientela originária de vários segmentos,
dentre eles o de eletroeletrônicos, no qual nos
especializamos um pouco mais”, afirma o sócio-fundador da empresa e atual presidente do
SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior.
Com a experiência corporativa de ter dirigido áreas vitais da Degussa, multinacional
que marcou época no segmento de metais
preciosos, e também na vida associativa, ao
dirigir entidades como a Associação dos Joalheiros do Estado de São Paulo (AJESP), o
Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) e a Associação Nacional do
Ouro (ANORO), o líder setorial recebeu nossa reportagem para falar sobre os trunfos do
sucesso em sua própria empresa.
SINFAC-SP: A Credere começou suas
atividades em 1995, um ano reconhecidamente difícil na economia brasileira.
Como foi a experiência de fundar uma
factoring num período como aquele?
Hamilton: Realmente, estávamos em
uma época de bancos quebrando e pessoas
receosas em perder dinheiro. Afinal, o advento do real, um ano antes, não fora suficiente para afastar o impacto vivido no início

Hamilton reforça que atendimento de qualidade é um dos segredos da empresa
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da década, quando estourou o hoje histórico
“confisco das cadernetas de poupança”.
SINFAC-SP: E como a factoring superou aquele instante, a ponto de acabar
se transformando na potência que é hoje?
Hamilton: A ousadia de trabalhar de
forma pouco convencional sempre nos
ajudou a ter diferenciais igualmente marcantes. Nos transformamos, por exemplo,
naquilo que se pode chamar de ‘factoring
de varejo’, ou seja, operando de forma extremamente pulverizada, com uma grande
diversidade de clientes e sacados.
SINFAC-SP: O relacionamento com
a clientela acaba assumindo feições especiais num contexto assim, não?
Hamilton: Sem dúvida. Tanto é que um
dos nossos princípios é enxergar o cliente
independentemente do seu tamanho, pois sabemos que o pequeno de hoje tem tudo para
ser o grande de amanhã. Além disso, acreditamos piamente na chamada política do ‘boca
a boca’, marketing que jamais pode ser esquecido, principalmente num segmento como o
nosso, onde confiança é fundamental.
SINFAC-SP: Essa forma de trabalhar

também implica diferenças na própria estrutura organizacional da empresa?
Hamilton: De fato, isso acaba acontecendo. Por exemplo, não trabalhamos
com operadores, pois a captação ocorre, na
maioria dos casos, por intermédio dos próprios sacados ou pessoas indicadas por eles,
tendo em vista cultivarmos um conceito segundo o qual o cliente é da empresa, não
das pessoas isoladamente, e que, uma vez
satisfeito, ele acaba voltando.
Prezamos muito também pela Qualidade, mantendo atualizada a certificação IS0
9001:2008, além de operar de forma quase
100% digital, utilizando largamente ferramentas como a duplicata eletrônica.
SINFAC-SP: E qual seria o seu maior
sonho, hoje, ao pensar no futuro do fomento comercial de uma forma mais ampla?
Hamilton: Com certeza, é ver um capítulo sobre o factoring no novo Código Comercial brasileiro. O projeto foi desenvolvido pelo próprio mercado, e atende 100%
aos nossos anseios. Quando conquistarmos
isso, a missão de um dia ter presidido o
SINFAC-SP poderá, realmente, ser considerada cumprida por todos nós que integramos
esta gestão, a se concluir em janeiro de 2018.

IMPRENSA

Em rede nacional, SINFAC-SP
explica função social do factoring
Contra o desconhecimento que ainda toma conta de parte da
mídia, Sindicato esclarece papel do fomento comercial na Rádio
Bandeirantes
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urante quase duas semanas, o
SINFAC-SP travou um verdadeiro debate radiofônico em uma
das principais emissoras brasileiras – a
Bandeirantes. Tudo começou no dia 29 de
outubro, quando apresentadores do Jornal
Bandeirantes Gente referiram-se pejorativamente ao setor, provocando com isto a
reação do Sindicato.
Ao comentar sobre a possível legalização dos jogos de azar no país, os apresentadores aludiram a um ex-dono de factoring
do Mato Grosso como protagonista de caso
emblemático relacionado a cassinos. Ele o
teria feito na qualidade de representante de
um segmento “meio legal” e que viveria,
segundo um dos jornalistas, “do desconto
de cheques pré-datados”.
Em decorrência do ofício do
SINFAC-SP, foi oferecido um café ao presidente pelo apresentador José Paulo de Andrade, no sábado dia 7 de novembro. No ofício,
lido na íntegra no programa dois dias depois,
o presidente do Sindicato, Hamilton de Brito Junior, rechaçou tais afirmações de
forma categó-

rica, lembrando, por exemplo, que “o nosso
segmento é formado por mais de 2 mil empresas no território paulista, todas elas legalmente constituídas e recolhendo seus tributos
exclusivamente pelo lucro real, regime que
menos dá margem a pedaladas e afins, pois
nele se apuram os impostos rigorosamente
com base nos resultados apontados pelo balanço contábil da empresa, mês a mês”.
O desagravo frisou ainda a fiscalização
permanente do COAF, bem como o fato de
o factoring ir muito além da “troca de cheques pré-datados”, conforme igualmente
foi dito no programa, ignorando-se assim
que o fomento comercial se dedica, na verdade, à compra de títulos de crédito.
Por fim, o ofício ressaltou o papel social
desempenhado pelo setor junto às empresas,
sobretudo as médias e pequenas, agindo de
forma antagônica ao sistema financeiro, que
costuma virar as costas para esses empreendedores, mas que também foi erroneamente
caracterizado no programa como sendo a
área de atuação do fomento comercial.
Feitos todos estes esclarecimentos e reparos, a intervenção de um advogado por
meio eletrônico, antes do término do mesmo
programa, causaria nova

indignação do Sindicato, cujo protesto foi
lido na edição do dia 10 de novembro. “Tomamos conhecimento de vossa manifestação
no Programa Gente, da Rádio Bandeirantes,
onde parece ser de sua autoria a alegação de
que são inúmeros atos viciados [no factoring], fáceis de serem comprovados em decisões favoráveis ao consumidor”.
A ressalva feita pelo SINFAC-SP foi lida
por José Paulo de Andrade, registrando o segundo protesto da entidade, num intervalo de
24 horas. Nesta contestação, Hamilton lembrou, mais uma vez, da legitimidade do setor;
dos arcabouços legais e regulamentadores em
torno dele; da inexistência de relação de consumo – mas sim entre empresas, nas operações do gênero – e do próprio Código de Ética
da OAB, em seu artigo 32, versando sobre a
exposição midiática dos advogados.
“Por mais que tenha sido desgastante, requerendo a pronta atuação de nossa
Diretoria, bem como das Assessorias de
Comunicação e Jurídica, este caso deve
ser considerado altamente positivo, pois
o pouco entendimento sobre a nossa área,
evidenciado pelas declarações sobre ela
dirigidas num programa tão importante
e ouvido, nos deu uma rara oportunidade
de mostrar em âmbito também nacional o
verdadeiro papel do fomento comercial em
nosso país, coincidindo dessa forma com
um dos principais objetivos históricos de
toda a nossa categoria”.
Por último, o presidente expressou sua
admiração pela atuação da Rádio Bandeirantes “concedendo pronto e imediato direito de resposta sobre os comentários feitos
no ar, numa clara demonstração de que um
jornalismo opinativo e combativo, da qualidade do promovido pelo Programa Jornal
Gente, pode também ser permeado de ética
e transparência”, conclui Hamilton.

CRÉDITO

Decisões judiciais diminuem
eficácia dos serviços de proteção
ao crédito
Recursos impetrados por devedores são cada vez mais aceitos pela
Justiça e prejudicam empresas em todo o Brasil
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ubterfúgio utilizado por muitos consumidores e empresas inadimplentes, a
obtenção de liminares na Justiça proibindo a publicidade da negativação de CPFs
e CNPJs nos serviços de proteção ao crédito,
enquanto a dívida estiver sendo questionada
no Judiciário, está tornando inviável a pesquisa nos chamados birôs de crédito.
“O juiz, quando decide favoravelmente ou
não por uma liminar, já verifica as condições
mínimas necessárias para a sua concessão e,
quando determina que os restritivos se abstenham de publicar a negativação, age baseado
no fato de a dívida estar em litígio, ou seja,
ainda passível de dúvidas sobre a sua legitimidade”, explica o empresário Hamilton de
Brito Junior, presidente do SINFAC-SP – Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil
Factoring do Estado de São Paulo, entidade
que congrega 1.824 factorings e 176 securitizadoras de crédito em todo o território paulista.
A decisão do magistrado, no entanto,
pode ser cassada mediante recurso, “uma
medida judicial dificilmente interposta, seja
por falta de conhecimento a respeito ou,
principalmente, de interesse por parte do
credor”, lamenta o líder setorial.
“É justamente para desviar deste problema que temos orientado os empresários do
nosso segmento a visitar periodicamente o
site do Poder Judiciário e buscar pelo nome
do sacado e do cedente, exatamente para
identificar a existência de demandas que,
por ventura, possam envolver sustações
de protesto, por exemplo, eclipsando com
isso as informações que deveriam constar
na Serasa”, pondera o consultor jurídico do
SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves.

NOTIFICAÇÃO
Paralelamente, as empresas que operam
no estado de São Paulo estão se mobilizan-

do para resolver outro problema complexo
– a Lei Estadual nº 15.659/2015, que passou
a valer novamente após liberação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP).
O dispositivo determina a notificação
do devedor por carta com Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios assinado à mão,
e com prazo de 15 dias para pagar ou apresentar suas razões de inconformidade. Este
protocolo é devolvido ao remetente com a as‑
sinatura de quem recebeu a correspondência.
Na prática, o devedor sabendo que vai ser negativado, simplesmente não assina o AR.
A Lei Estadual nº 15.659/2015, de autoria do ex-deputado Rui Falcão (PT), afronta
o Código de Defesa do Consumidor, e por
isso está sendo contestada por três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 5224,
5252 e 5273) interpostas no Supremo Tribunal Federal (STF), as quais aguardam manifestação da relatora, ministra Rosa Weber.
“Esta lei, apenas com efeito no estado
de São Paulo, não proíbe a publicidade de
dívidas protestadas, ao contrário, diz que
este tipo de demanda pode ser divulgado
sem a necessidade de notificação do devedor, por considerar que o protesto lavrado já
contou com o ato, e a dívida ajuizada conta com a citação do devedor”, acrescenta o
presidente Hamilton.

REFLEXOS ECONÔMICOS NO
MERCADO E NO FOMENTO
COMERCIAL
A nova lei, que teoricamente seria
para proteger o consumidor, na prática vai
onerá-lo ainda mais, pois a alternativa para
a negativação será o protesto em cartório,
cujos custos o consumidor/devedor terá de
absorver, o que representa, em média, 8%
do valor do título até R$ 10.000,00, sendo
que a negativação feita diretamente no birô

de crédito torna este custo inexistente.
O maior reflexo econômico, na insegurança da informação, será a seletividade e
restrição de créditos, que segundo estudo da
FEBRABAN, pode reduzir até R$ 137,6 bilhões somente no estado de São Paulo, tendo
ainda como consequência um aumento de juros de até 9% ao ano, pois segundo o Banco
Central, um terço do spread bancário de juros
corresponde à expectativa de inadimplência.
No fomento comercial, única modalidade no mercado que concede crédito, mesmo
para clientes cedentes negativados, estas
expectativas são mais alarmantes, pois o
setor trabalha no conceito de risco sacado,
ou seja, o crédito não é para quem o tomou,
mas para aquele que vai pagar a conta.
A matéria-prima para concessão do crédito ao sacado são as informações das restrições existentes nos birôs de crédito, e se
elas não aparecem, quer seja por liminares
na justiça ou pela não devolução do AR assinado, podem causar um grande prejuízo a
todo o setor e seus clientes constituídos de
pequenas e médias empresas.
O fomento comercial não trabalha com
clientes cedentes Pessoas Físicas e inexiste a
relação de consumo que esta lei quer proteger.
Segundo pesquisa do SINFAC-SP, uma
empresa média de factoring tem cerca de 40
clientes cedentes, que podem até estar negativados, e compram cerca de 1000 títulos de
crédito por mês de empresas sacadas, que
absolutamente não podem estar negativadas
dentro do conceito de risco sacado.
“É por acreditar na reversão da atual situação que pode beneficiar somente o
inadimplente em prejuízo de toda sociedade, que devemos, sim, lutar para derrubar
estas barreiras, pois a análise de crédito está
absolutamente prejudicada para todos os setores”, reforça o presidente do SINFAC-SP.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Número recorde de eventos
indica caminho para aperfeiçoar
gestão no setor
Busca pela qualidade na formação continuada dos profissionais tem
gerado, ano após ano, resultados expressivos para o desenvolvimento
da atividade no estado
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o término de 2015, o SINFAC-SP
cumpre mais uma vez seu papel
na área educacional, com a promoção de cursos, palestras e workshops,
além das edições anuais do Encontro Regional de Campinas e do Simpósio dos Empresários. O resultado é 23% maior do que o
registrado em 2014, quando foram promovidos 34 eventos. Dos 42 realizados neste
ano, mais da metade (28) foi promovida na
sede da entidade.
A boa notícia se estende ao número de
alunos atendidos – um salto de quase 20%,
passando de 950, no ano passado, para
1.123, em 2015, na Capital, Grande São
Paulo, interior e litoral. A média foi de 26
pessoas por evento, com a presença de sócios, diretores, gerentes e colaboradores dos
mais diversos departamentos.
O aumento na demanda por educação
continuada no setor de fomento comercial

é um movimento evidente, estimulado pela
constante procura por melhores colocações
no mercado e pelo dinamismo dos temas
propostos pelo Sindicato, como a Averiguação Eletrônica de Conformidade (AVEC).
A AVEC é uma ferramenta tecnológica
que aperfeiçoa a análise das informações
fornecidas ao COAF e acelera processos
administrativos punitivos no órgão federal.
Importante para o andamento da gestão da
factoring, esta matéria estreou na grade no
segundo semestre.
“Este resultado foi obtido graças à
expansão da grade anual de eventos, inclusive com a seleção de novos temas,
estratégia que também privilegia a seleção
de professores qualificados e com grande
conhecimento sobre o nosso setor. Esses
fatores, somados à atual conjuntura vivida
pelo país, fizeram com que as empresas do
setor tivessem maior interesse em atualizar

os conhecimentos de seus empresários e
treinar os colaboradores”, avalia a diretora
social e de eventos, Maria Isabel Salviati
Camargo.
Segundo ela, os eventos do SINFAC-SP
são uma rica oportunidade para os empresários adquirirem novos conhecimentos e expandir sua networking com colaboradores
de outras factorings, tornando o momento
propício para a troca de experiências.
Tema amplamente abordado no “VIII
Simpósio dos Empresários de Fomento Comercial do Estado de São Paulo”, realizado
em 24 de setembro, os temas ligados à Empresa Simples de Crédito (ESC) já entraram
no radar do Sindicato. “Estamos acompanhando de perto o andamento da proposta
da ESC, e esta matéria certamente será uma
das protagonistas do nosso planejamento
em 2016, ajudando-nos inclusive a aumentar o número de eventos, em diversas cidades do estado”, acrescenta a diretora.

REFLEXOS POSITIVOS

SINFAC-SP iniciou neste ano os treinamento sobre AVEC, sempre com auditório lotado

A crise econômica que assola as empresas e a sociedade é considerada também
uma alavanca que instiga os profissionais a
atualizar conhecimentos, seja para melhorar
as práticas de atuação e garantir o êxito nas
operações, seja para galgar novos cargos.
Presença assídua nos treinamentos do
SINFAC-SP, com quase duas dezenas de
participações no currículo, o empresário
Rodrigo Carminatti Pavan, sócio-diretor da
Direct Cred Fomento Mercantil, de Jundiaí,
tem aproveitado os ensinamentos e as experiências colhidas com professores e colegas
para adaptá-los às rotinas da empresa.
“Todos os cursos de que participei agregaram muito para enriquecer conhecimen-

BALANÇO 2015

EDUCAÇÃO CONTINUADA
tos sobre diversos temas que fazem parte do
nosso dia a dia. E como o setor tem mudado
muito, e para melhor, tornou-se imperativo
planejar as ações em cada departamento da
empresa, como a criação de um Manual de
PLD e de estratégias de ordem prática para
cobranças, área comercial, infraestrutura e
tecnologia”, explica o empreendedor.
De acordo com o executivo, as exigências impostas pela legislação aceleraram o
aprofundamento de ações visando atingir
índices compatíveis de qualidade na Direct
Cred. E foi o que aconteceu. “No começo de
2014, iniciamos o processo de implantação
da ISO 9001:2008, e em dezembro fomos
certificados. Hoje colhemos os resultados
deste árduo processo e não vejo como poderia ser diferente, afinal, nosso setor necessita cada vez mais parecer organizado,
eficiente e competitivo para o mercado”,
salienta Rodrigo.
Para o empresário, o processo de qualificação da empresa e dos colaboradores,
por meio dos cursos do SINFAC-SP, é
um processo inevitável que proporciona sensível crescimento dos indicadores
de qualidade da factoring. “Com mais
conhecimento, adquirimos ferramentas
para medir e buscar melhores resultados
de competitividade, rentabilidade e, principalmente, segurança, o que assombra o
nosso setor. E o conhecimento é o caminho do sucesso”, reitera.
Esta é a mesma filosofia do empresário
Edezio Grando, sócio-administrador da G5
Finanças Sociedade de Fomento Mercantil,
de Cerquilho, que ao frequentar os cursos
do Sindicato, na Capital, viaja 280 quilômetros (ida e volta) a partir de sua cidade,
localizada na região de Sorocaba.
Há apenas dois anos no setor, ele já
frequentou treinamentos sobre a Resolução 21 – prevenção e combate à lavagem
de dinheiro, abordando aspectos como formação do Manual COAF, política do conheça seu cliente e títulos de crédito, que
considera terem sido fundamentais para
profissionalizar mais rapidamente o trabalho da empresa, onde ainda se adotavam
práticas mais baseadas no “olho no olho”,
no “fio do bigode”.
“No início, nosso trabalho era mais
fundamentado na confiança com o cedente, o que gerou muita inadimplência. O

Curso sobre títulos de crédito, essencial para os profissionais melhorarem sua atuação
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Em Campinas, Sindicato abordou garantia nas operações

curso sobre segurança nos negócios, por
exemplo, me alertou sobre os riscos desse
tipo de operação e a necessidade de profissionalizar a metodologia de trabalho”,
afirma o gestor. “Diversas soluções discutidas durante os cursos foram implantadas
na empresa, quando recebemos informações preciosas sobre a melhor maneira de
envolver o sacado na operação”, explica
Edezio, valorizando também os treinamentos abordando competitividade e rentabilidade.
A ECR Fomento Mercantil é outra
empresa do setor que tem se beneficiado dos cursos do SINFAC-SP, de acordo
com o sócio-diretor Euclides Humberto

Ribeiro, que marcou presença nos últimos quatro simpósios dos empresários
e em diversos eventos, como os cursos
sobre gestão estratégica e elaboração do
Manual PLD.
“Todos os treinamentos foram muito
importantes para a nossa empresa, sempre
norteando novos procedimentos internos
que colaboram para o fortalecimento dos
negócios, pois atuamos em um mercado
que está em constante transformação”,
frisa o empresário, confirmando que a entidade tem tido papel essencial para o estabelecimento de um modelo consolidado
de gestão empresarial para as factorings e
securitizadoras.
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CONQUISTAS POLÍTICAS

Protagonismo em várias frentes
Decisões políticas estrategicamente planejadas e apoio de entidades
coirmãs e de parlamentares ajudam SINFAC-SP a obter vitórias
para o setor

C
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onsiderado um dos anos mais vitoriosos politicamente para o Sindicato, 2015 foi marcado principalmente pelo incremento das ações da entidade
para estreitar laços – e até mesmo estabelecer
novas frentes de apoio – com órgãos do governo, como a Secretaria da Micro e Pequena
Empresa (SMPE), além de parlamentares, na
Câmara e no Senado, que se sensibilizaram
com as demandas do setor.
Principal conquista no ano, a aprovação
da Empresa Simples de Crédito (ESC), na
Câmara dos Deputados (PLP nº 25/2007),
abriu mais um horizonte para o fomento comercial, pois ampliará a concessão de crédito às micro e pequenas empresas.
Embora ainda vá passar pelo crivo do
Senado, provavelmente nos primeiros meses
de 2016, o agora Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 125/2015 é um divisor de águas
para a atividade, ao reservar à ESC os artigos
63-A e 63-E do Capítulo IX, Seção IV.
Entre outras alterações, o projeto tem
o objetivo de ampliar as faixas do Supersimples, passando para R$ 900 mil o teto
da receita bruta anual para microempresas;
de R$ 3,6 milhões para R$ 7,2 milhões no
caso de comércio e serviços; e para R$ 14,4
milhões em se tratando de indústrias enquadradas como pequenas empresas.
Por meio de muitas reuniões e conversas,
o Sindicato conseguiu a aprovação de todas
as demandas do setor, constantes no texto
final da proposta. A principal delas, prevista no art. 63-A, permite à Empresa Simples
de Crédito operar no município-sede e nos
municípios limítrofes, para a realização de
empréstimos, financiamentos e descontos de
títulos de crédito para pessoas jurídicas.
Outra solicitação atendida deu-se em
relação à aplicação da Lei da Usura (Decreto Lei nº 22.626/1933) e do art. 591 da
Lei nº 10.406/2002 (Código Civil). De
acordo com o art. 63-C, Parágrafo Único, não se aplicam à ESC as limitações

Hamilton com Waldemir Moka e Luiz Lemos Leite, em Brasília, em busca de apoio para a Empresa
Simples de Crédito

de ambas as legislações, assim como o
depósito compulsório de reservas e outras
regulamentações do Banco Central.
“Seguramente foi considerado como
parte do nosso pleito e foi uma correção
de rumo bastante acertada pelos parlamentares”, comenta o presidente do
SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior.

ISS
A entidade também se orgulha de sua
ativa participação na aprovação, no Plenário da Câmara dos Deputados, do texto-base do Projeto de Lei Complementar nº
366/2013, do Senado, que fixa em 2% a
alíquota mínima para o Imposto sobre Serviços (ISS), de competência municipal e
do Distrito Federal.
Isto porque, em seu artigo 7º, parágrafo
2º, inciso III, o substitutivo – com a relatoria do deputado Walter Ihoshi (PSD-SP),
deixa claro que a base de cálculo do ISS
para a atividade de fomento comercial se
restringe às receitas oriundas da prestação
daquele serviço, e não às provenientes da

compra de ativos financeiros.
“Esta medida proporciona uma grande
segurança jurídica para as empresas do setor em todo o Brasil, especialmente contra
autos de infração sobre essa matéria controvertida”, comemorou Hamilton, lembrando
a bem-sucedida abordagem ao deputado
Walter Ihoshi.
Em âmbito estadual, o ISS foi personagem central do manifesto assinado pelas entidades que compõem o Fórum Permanente
em Defesa do Empreendedor, entre elas o
SINFAC-SP. No final de março, o documento foi entregue aos vereadores paulistanos
– representados pela vereadora Edir Sales,
vice-presidente da Câmara Municipal –, a
fim de mostrar aos parlamentares a preocupação sobre os procedimentos de fiscalização e desenquadramento da sistemática de
recolhimento do ISS com a base de cálculo
diferenciada e fixa por profissional habilitado. As entidades pediram regras claras para
disciplinar o recolhimento do ISS pelas sociedades uniprofissionais, acabando com a
insegurança jurídica e determinando que o
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tributo seja pago com base no Decreto-Lei
nº 406/1968.

CÓDIGO COMERCIAL
O ano de 2015 também ficou marcado na história do SINFAC-SP pelo intenso trabalho em conjunto com outras
entidades para atingir o bem comum das
empresas. Foi o caso da entrega da minuta com a última análise do substitutivo
do relator-parcial do PL nº 1572/2011
(Código Comercial), Alexandre Baldy
(PSDB/GO), a respeito do Livro III, Capítulo VIII. Além do SINFAC-SP, a ação
envolveu a FECOMERCIOSP e a Confederação Nacional do Comércio (CNC).
Naquela oportunidade, entre as alterações sugeridas, destacou-se o artigo 459,
em que foram definidos o conceito da atividade e os respectivos serviços inerentes a
ela, normalmente prestados. No parágrafo
2º foi proposto que a sociedade empresária
tenha objeto social exclusivo e específico
para as atividades de fomento comercial.
Houve ainda a sugestão de mudança no
parágrafo 4º, para uma cláusula de proteção contra a obrigatoriedade de registro em
qualquer órgão de profissão regulamentada.
No parágrafo 6º foi proposta a possibilidade
de que terceiros assumam a obrigação solidária nas operações de fomento comercial.
Por último, o parágrafo 7º trataria das receitas da empresa de factoring, que são livremente pactuadas com o cliente, compondo-se de fator, ad valorem e outras receitas.

(PMDB/MS). “O SINFAC-SP continua
mobilizado para conseguir aliviar o peso
da carga fiscal incidente nas operações de
factoring”, afirma o presidente Hamilton.

PRESENÇA EM ENCARTE
A parceria com a Central Brasileira
do Setor de Serviços (CEBRASSE) também vem rendendo frutos. Em 2015, o
SINFAC-SP – associado à entidade – foi
convidado a participar, desde a edição
nº 1 – de publicação de 12 páginas encartada nos jornais Folha de S.Paulo (circulação média nacional de 320 mil exempla-

res) e Agora S.Paulo (94,2 mil na Cidade
de São Paulo).
A entidade usa o espaço para artigos
desenvolvidos para apresentar e difundir
o fomento comercial na sociedade. Durante o ano foram publicadas quatro edições – 5 de fevereiro, 28 de maio, 17 de
setembro e 26 de novembro. “Nossa presença neste encarte tem sido fundamental
para levarmos aos empresários informações sobre como funciona a nossa atividade e de que maneira ela pode ajudá-los
a girar o caixa das empresas”, salienta o
presidente do Sindicato.
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SINFAC-SP e ANFAC juntaram esforços para sensibilizar a extinta SMPE, em reunião com o então
secretário de Racionalização e Simplificação, José Constantino de Bastos Júnior, e Carlos Leone da
Cunha, então secretário-executivo

ISONOMIA TRIBUTÁRIA
A redução das alíquotas do PIS e da
Cofins sobre o fomento comercial, que,
somadas, chegam a 7,2% – já abatidos os
créditos tributários – foi outra demanda
perseguida pelo setor, representado pelo
SINFAC-SP e pela ANFAC, que figuraram
em reunião da comissão mista que analisou a Medida Provisória 668/2015, sobre a
Contribuição do PIS/Pasep e da Cofins na
importação de bens.
As entidades conseguiram sensibilizar
diversos parlamentares sobre a urgência de
correção deste quadro discriminatório em
relação às factorings. Além dos deputados
Walter Ihoshi e Laércio Oliveira (SD/SE),
tradicionais apoiadores do setor, destacou-se também o senador Waldemir Moka

Em reunião com o deputado federal Walter Ihoshi, o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito
Junior, e o assessor parlamentar da entidade, João Diniz, expuseram as demandas do setor
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Proximidade com associados
incrementa excelência no
atendimento
Em busca da Qualidade Total, SINFAC-SP aperfeiçoa ações para
manter-se entre as entidades sindicais mais bem avaliadas do país

Ú
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nica entidade do setor a obter
o certificado ISO 9001:2008, o
SINFAC-SP é também um dos
diversos sindicatos patronais que participam ativamente do Programa SEGS (Sistema de Excelência em Gestão Sindical),
desenvolvido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e coordenado, em
nível estadual, pela FECOMERCIOSP.
Com essas credenciais, o Sindicato tem
colhido, ano após ano, resultados bastante
positivos que se refletem no incremento
dos benefícios oferecidos aos associados.
O SINFAC-SP mais uma vez atestou
sua boa fase ao expandir em 18,5% o número de ações de representação da atividade,
passando de 65 para 77 o total dessas ocorrências entre janeiro e setembro de 2015 em
comparação ao mesmo período de 2014.
Outro resultado alcançado por meio deste

trabalho se deu no índice de empresas associadas à entidade, que cresceu 3,26 pontos percentuais nos nove primeiros meses
deste ano, saltando de 14,45% (2014) para
17,71% (2015).
Da mesma maneira, os indicadores de
qualidade da entidade também revelaram
os bons prognósticos obtidos com relação
à sua política de estreitamento de relações
com os associados. Até setembro, 471 empresas haviam sido atendidas, isto é, 41 a
mais do que no ano anterior.
Exemplos deste momento ímpar também puderam ser constatados a partir dos
resultados trazidos pelas consultorias jurídicas e contábeis. De acordo com o levantamento do Sindicato, entre janeiro e
setembro, os consultores Alexandre Fuchs
das Neves (jurídico) e Marco Antonio
Granado (contábil) atenderam 207 con-

Em busca da qualidade, equipe do SINFAC-SP, coordenada pela gerente Cristina Engels
Rodrigues, obteve a recertificação ISO 9001 para a entidade

sultas, contra 147 registradas no mesmo
período, um crescimento de 40,82%.
Segundo os indicadores, 100% dos associados se disseram satisfeitos com a consultoria, contra 95,73% de 2014, numa clara
demonstração de que o trabalho empreendido pela equipe do Sindicato segue pelo
caminho certo.
“Em geral, os empresários e demais
operadores esclarecem dúvidas com nossos consultores sobre temas como direito
de regresso e Averiguação Eletrônica de
Conformidade (AVEC), e sempre recebemos um belo retorno dos associados, que
invariavelmente conseguem resolver seus
problemas”, destaca Fuchs.
Já o consultor contábil Marco Antonio
Granado destaca que a prestação deste serviço tem sido fundamental para alertar os
associados sobre os riscos mais frequentes
no setor de fomento comercial. “É muito
comum encontrarmos empresários focados
somente na operação do negócio, deixando
em segundo plano a condução de suas estruturas contábeis e tributárias e até mesmo as
informações estratégicas por elas geradas”,
pondera.
Na mesma linha de pensamento dos
consultores, a gerente administrativo financeiro do SINFAC-SP, Cristina Engels
Rodrigues, acredita que o atendimento personalizado proporciona aos empresários
associados ferramentas para que encontrem
a solução de problemas em suas factorings
e securitizadoras. “Com a Qualidade do
Sindicato certificada, é possível agir dentro
de parâmetros claramente estabelecidos,
controlar indicadores e definir os rumos do
nosso trabalho. Afinal, quem não sabe onde
quer chegar fica ao sabor dos ventos, sem
a mínima condição de traçar metas e medir
ações”, conclui a executiva.

VIII SIMPÓSIO

Divisor de águas para a atividade
Em sua oitava edição, o maior evento promovido pelo SINFAC-SP
apresentou neste ano aos empresários do setor detalhes sobre a
Empresa Simples de Crédito

S

tephen Kanitz, Maurício Prazak, Roberto Shinyashiki, Alexandre Fuchs das Neves e José Luiz Dias da Silva. Foi com
este time de primeira que o SINFAC-SP promoveu no dia
24 de setembro, na Capital, o “VIII Simpósio dos Empresários de
Fomento Comercial do Estado de São Paulo”.
O sucesso deste grande acontecimento pôde ser visto pelo lotado
auditório da FECOMERCIOSP, com parte da plateia alocada no lado
de fora da sala. Neste ambiente, empresários e operadores de factorings, securitizadoras e FIDCs e representantes de entidades coirmãs
foram personagens fundamentais para o debate de ideias.
Além de abordar os aspectos da Empresa Simples de Crédito
(PLC nº 25/2007), sob relatoria da senadora Marta Suplicy (PMDB/
SP), os reflexos da crise financeira nos negócios e os caminhos para
ganhar mais dinheiro em um mercado competitivo, o “VIII Simpósio” também foi palco para se celebrar os 24 anos de fundação do
Sindicato e os sete de liberação da Carta-Patente, documento oficial emitido pelo Ministério do Trabalho. A referência foi feita pelo
presidente Hamilton de Brito Junior, ao abrir o evento, lembrando
que ambas as datas constituíram-se em divisores de águas para o
setor paulista.
O dirigente fez questão de reiterar aos empresários as conquistas
obtidas pelo SINFAC-SP até então, destacando as propostas em prol

Evento lotou o auditório da FECOMERCIOSP

da atividade que tramitam no Congresso Nacional, como a inclusão
do artigo 73-A no Estatuto da Micro e Pequena Empresa e a inserção
de um capítulo inteiro sobre o factoring no novo Código Comercial.
Destacou também a aprovação, na Câmara dos Deputados, da
vedação da incidência do ISS no deságio proveniente da compra de
ativos financeiros (PLC nº 366/2013). “O factoring está passando por
uma mudança de paradigma, conseguindo cada vez mais segurança
jurídica, solidificando a união da nossa classe e o apoio dos deputados federais Laércio Oliveira e Walter Ihoshi”, afirmou Hamilton.

STEPHEN KANITZ
Com mais de 500 palestras proferidas nos últimos dez anos, o
administrador de empresas, contador e consultor de empresas foi um
dos precursores da análise de risco e crédito, ainda em 1974, quando
publicou o artigo “Como prever falências”, na revista Exame.
Reconhecido por previsões que se confirmaram, como o sucesso
do Plano Real e o surgimento de um mercado fornecedor de produtos populares para consumidores de baixa renda, Kanitz contou um
pouco de sua trajetória, desde a época em que morou nos Estados
Unidos e conheceu modelos de negócios similares ao fomento comercial hoje praticado no Brasil.
Entre essas novas ideias trazidas do exterior, estava o commu-
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VIII SIMPÓSIO
“Em geral, o problema não é
falta de dinheiro. (...) É falta de
competência, é falta de gestão”
Roberto Shinyashiki

nity bank, em que o relacionamento entre gerente e cliente é feito
no “olho no olho”, no “fio do bigode”. Com esta visão, defendeu
a reintrodução, na economia nacional, deste tipo de empreendimento. Sobre a ESC, frisou que possui características parecidas
com o factoring, e que isso vai “levar o setor a nadar de braçada
no mercado”.
De acordo com Kanitz, o Brasil tem dois megaproblemas para
resolver o quanto antes – o déficit da Previdência e a crise política e
econômica que corroem o país. Depois, será necessário incentivar a
formação mais robusta de poupança interna.
Baseado em números e fatos, ressaltou que 26 anos é atualmente a idade média da população brasileira e que 12% do PIB
são direcionados para o pagamento de benefícios previdenciários.
Segundo ele, ao contrário dos países desenvolvidos, em que a
idade média da população é alta, o Brasil ainda tem espaço para
uma reforma previdenciária, antes que se chegue a um patamar
sem retorno.
“O governo deveria estar atento para isto enquanto é tempo, pois
a nova ‘luta de classes’ será entre a velha e a nova geração. Esta última vai se rebelar contra este sistema para deixar de pagar a aposentadoria dos mais velhos”, ponderou, reiterando que a crise financeira
só se resolverá com uma nova Assembleia Constituinte.

PAINEL TÉCNICO JURÍDICO
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Em seu discurso na abertura do Simpósio, Hamilton destacou o
compromisso da entidade com o setor

Stephen Kanitz: Brasil precisa resolver o déficit da Previdência e a crise
política e econômica e formar poupança interna mais robusta

Maurício Prazak: enquadramento da ESC no Simples ou no lucro
presumido ainda será objeto de muitos debates

Antes do início deste segmento do Simpósio, a vice-presidente
da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Edir Sales (PSD), representando o presidente Antonio Donato (PT), explicou que há anos vem
apoiando o fomento comercial. “Este momento de instabilidade econômica pede a união de forças, para que o nosso país seja vitorioso e
volte a se desenvolver”, observou.
Representante da FECOMERCIOSP e do presidente Abram
Szajman, o advogado Maurício Prazak, membro do Conselho Superior de Direito da Federação, disse que haverá muitos benefícios
para o setor com a inserção de um capítulo sobre factoring no novo
Código Comercial e a criação da Empresa Simples de Crédito.
“A ESC não substitui a empresa de factoring, mas são modalidades que podem conviver entre si, e ela foi feita visando a simplificação. O enquadramento da ESC no Simples ou no lucro presumido
ainda será objeto de muitos debates”, ponderou.
Segundo Prazak, com a aprovação do Código Comercial, pela
primeira vez poderá haver no Brasil a possibilidade da criação de
uma sociedade limitada unipessoal, ao invés da Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada (Eireli), que será extinta.
O advogado esclareceu a ESC artigo por artigo, falando de temas como capital social em moeda corrente, alienação fiduciária e
limites de endividamento máximo – de até três vezes o respectivo
patrimônio líquido.
Uma das questões mais complexas, a da tributação, será objeto
de muito debate. A ESC, a título de IOF, vai ser equipada ao factoring e regulada pelo COAF. Entre as vedações específicas, destacam-se a proibição de captar dinheiro externo e as operações de crédito
enquanto credor da administração pública.
Na sequência, o consultor jurídico da ANFAC, José Luiz
Dias da Silva, informou que sua entidade e as coirmãs, como

VIII SIMPÓSIO
o SINFAC-SP, realizaram um profundo estudo e um trabalho
legislativo intenso, em Brasília, para salvar a Empresa Simples
de Crédito do insucesso, especificamente sobre a exclusão da
limitação da cobrança de juros.
“Em vista da complexidade do tema, devemos explorar a
ESC como fomento comercial, não como microbanco, pois nossa expertise não está no trabalho com crédito direto. Não é a
nossa vocação. A nossa vocação é ser fomento comercial”, reforçou o advogado, reafirmando que a ESC manterá a essência
do fomento comercial, com sua identidade de apoiar micro e
pequenas empresas.
Ao finalizar o painel, o consultor jurídico do SINFAC-SP,
Alexandre Fuchs das Neves, detalhou outros aspectos da legislação da Empresa Simples de Crédito (ESC), comentando
cada um dos artigos e respondendo, de forma indireta, a todas
as perguntas formuladas. O especialista destacou que o direito
de regresso já aparece plenamente contratado, de acordo com a
legislação da ESC.
“Hoje, o banco está cada vez mais longe do nosso dia a dia. Estão
muito pouco preocupados na realização de sua atividade, que é o empréstimo. Atualmente, 89% do crédito estão nas mãos de apenas cinco bancos. A ESC está focada nas MPEs, nossa verdadeira expertise.
Somos mais de 8 mil empresas no Brasil e chegamos aonde nenhum
sistema, atividade ou banco, seja público ou privado, tem interesse
ou capacidade de atuar”, completou.
Durante o evento, o SINFAC-SP apresentou um estudo comparativo tributário entre a modalidade de factoring versus a Empresa
Simples de Crédito, nas várias opções de tributações de Lucro Real,
Simples e Lucro Presumido. Destacou a vantagem de 10% na carga
tributária entre o lucro real (36%) e o Simples (26%).
Por outro lado, a tabela mostrou que a opção pelo lucro presumido seria um pouco superior (27%) quando comparada à média do
setor, mas que devido à progressividade da tabela do Simples nas
faixas maiores, esta desvantagem se inverte, tornando-se uma ligeira
vantagem. Ver tabela abaixo.

Alexandre Fuchs das Neves: somos mais de 8 mil empresas e chegamos
aonde nenhum sistema, atividade ou banco tem interesse ou capacidade
de atuar
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José Luiz Dias da Silva: a ESC manterá a essência do fomento
comercial, com sua identidade de apoiar micro e pequenas empresas

ROBERTO SHINYASHIKI
O psiquiatra e escritor Roberto Shinyashiki fechou o evento com
a palestra motivacional “Liderança em Tempo de Velocidade”, contando sua trajetória e explicando como se ganhar dinheiro em três
passos – “Quem ajuda as pessoas a ganhar dinheiro, também ganha

Roberto Shinyashiki: quem ajuda as pessoas a ganhar dinheiro também
ganha dinheiro

TABELA COMPARATIVA
DESCRIÇÃO

Lucro Real (FAC)

Simples (ESC)

Lucro Presumido (ESC)

Lucro Real (ESC)

COMPOSIÇÃO CUSTO TRIBUTÁRIO
PREVIDÊNCIA

6,95%

6,64%

6,95%

6,95%

PIS + COFINS

9,25%

2,54%

3,65%

9,25%

ISS

0,42%

4,48%

0,00%

0,00%

IR + CSLL

12,34%

4,78%

9,49%

12,48%

SUBTOTAL

28,96%

18,44%

20,09%

28,68%

IOF

7,33%

7,31%

7,31%

7,31%

TOTAL DE IMPOSTOS

36,29%

25,76%

27,41%

36,00%

VIII SIMPÓSIO

SINFAC-ES Vs CRA-ES: o advogado Mário Cezar Pedrosa Soares
foi homenageado pela vitória jurídica contra o Conselho capixaba,
recebendo uma placa do presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite
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De surpresa: o presidente Hamilton recebeu homenagem preparada
pelos diretores e equipe do Sindicato, que foi entregue pela diretora
social e de eventos Maria Isabel Salviati Camargo

dinheiro; ajudar as pessoas a resolver problemas; e ajudar as pessoas
a acreditar, a ter fé”.
“Em geral, o problema não é falta de dinheiro. Qual é o problema
de quem busca dinheiro com vocês? É falta de competência, é falta
de gestão. Precisa de algumas aulas de gestão para o sujeito pegar
aquele dinheiro e mudar”, enumerou o consultor.
Shinyashiki emocionou o auditório ao contar a vitoriosa história de seu filho, que ao nascer foi desenganado pelos médicos. Sem
nunca desistir, ele buscou formas de reverter o quadro do filho, que
hoje tem 35 anos de idade. Além disso, destacou a importância da
relação familiar e de como se pode evitar deixá-la em segundo plano
em detrimento do trabalho.

HOMENAGENS
Duas homenagens foram feitas durante o “VIII Simpósio”.
A primeira, para o advogado Mário Cezar Pedrosa Soares, em
reconhecimento pela grande vitória do SINFAC-ES contra o Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES),
em julgamento no Supremo Tribunal de Justiça (STJ). A placa em
homenagem a ele foi entregue pelo presidente da ANFAC, Luiz
Lemos Leite.
“Revertemos decisões desfavoráveis, e o Judiciário inclusive já
se utilizou da unificação de jurisprudência em outros processos”, salientou o representante do sindicato capixaba.
A segunda homenagem foi uma surpresa preparada pelos diretores e equipe do Sindicato para o presidente Hamilton, que
recebeu da diretora social e de eventos Maria Isabel Salviati Camargo, uma placa em reconhecimento ao trabalho desempenhado
em prol do setor.

Homenagem a Walter Ihoshi
Em 25 de setembro, um dia após o “VIII Simpósio”, o
SINFAC-SP homenageou o deputado federal Walter Ihoshi
(PSD/SP), oferecendo a ele um almoço no Guarujá, em reconhecimento ao esforço empreendido em prol do setor. O evento
celebrou a aprovação da Empresa Simples de Crédito (ESC) e a
vedação da incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) no deságio proveniente da compra de ativos financeiros.
“Entramos numa maré positiva”, disse o presidente Hamilton de Brito Junior, que, na oportunidade, fez questão de ressaltar e agradecer a participação de cerca de 50 convidados, entre os
diretores do Sindicato, da ANFAC, empresários, representantes
da FECOMERCIOSP e dos sindicatos coirmãos.
Além de evidenciar as ações tomadas pelo parlamentar em
favor do setor, o dirigente lembrou o êxito do “VIII Simpósio”,
evento do qual o parlamentar não pôde participar. Por isso, recebeu uma placa de agradecimento pelo apoio ao fomento comercial.
“Vocês têm um presidente muito atuante em Brasília e o resultado desta nossa parceria são os subsídios recebidos. Hamilton é um grande líder, temos que fazer uma homenagem a ele”,

conclamou o deputado, ao receber a homenagem. “O fomento
comercial faz parte de um sistema de crédito que ajuda, sobretudo, as pequenas empresas brasileiras e tem a função de estimular
o desenvolvimento econômico e social”, salientou Ihoshi.

Hamilton entregando a homenagem ao deputado Ihoshi
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Recuperação judicial:
risco ou oportunidade?
Alexandre Fuchs das Neves*
viva e, quando não mais consegue, vê que é
tarde demais para o pedido de recuperação
judicial, e nada mais tem a recuperar.
Na nossa atividade, o cuidado reside
exatamente quando do pedido de recuperação judicial, em que, na maioria das
vezes, alegando a aplicação da “trava bancária” contida no art. 49, § 3º, da Lei nº
11.101/2015 (mútuo com caução fiduciária
de títulos), a recuperanda pede a restituição
da carteira já cedida, após determinada data,
englobando títulos vencidos e vincendos,
remetendo a empresa de fomento ou securitizadora, pelo valor da carteira, ao rol de
credores quirografários.
A manobra, evidentemente ilegal, ocorre porquanto o Juízo de primeiro grau processante do pedido de recuperação judicial,
normalmente generalista e premido em praça pública pela necessidade de manutenção
da empresa e empregos, acaba seduzido pelos pedidos nefastos, sendo que, neste momento, o empresário de fomento comercial
(neles incluídos as securitizadoras e fundos
de investimento) tem o prazo único para
recorrer da decisão, deixando que a Superior Instância decida sobre o tema que, para

alento da categoria, tem posicionamento
claro de que, na nossa atividade, a operação
é de cessão em definitivo do crédito, e não
de mútuo com caução fiduciária de títulos.
Vejamos o que diz o TJ/SP sobre o tema:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Determinação para que a faturizadora deposite
nos autos os valores relativos aos créditos supostamente entregues em garantia
fiduciária de mútuo. Alegação da faturizadora de inexistência de contrato de
mútuo garantido por cessão fiduciária
de direitos creditórios. Decisão reformada. Contrato de factoring. Faturizadoras
que adquirem da recuperanda, a título
definitivo e oneroso, créditos representados por títulos, pagando por isso soma
em dinheiro. Inaplicabilidade do art. 49,
§ 3º da LRF, do art. 1.361, § 1º do CC ou
das súmulas TJ/SP nº 60 e 62. Empresas
que não são instituições financeiras. Recurso provido. (Relator(a): Teixeira Leite; Comarca: Franca; Órgão julgador:
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 20/02/2014;
Data de registro: 27/02/2014).
E, para que tenhamos um maior con-
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número de empresas interpondo o pedido de recuperação judicial sobe a cada mês, mesmo
com a crise ainda não dando sinais de
arrefecimento. Ao contrário, ainda não chegamos ao seu limite
De acordo com a Serasa Experian, entre janeiro e outubro deste ano foram 1.015
pedidos de recuperação judicial, contra 718
no mesmo período do ano anterior, liderados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte com 765 pedidos, grandes
empresas com 369 pedidos e as médias
companhias, com 349 solicitações.
Desde a criação da Lei nº 11.101, em
2005, até o presente momento, em torno de
1% das empresas em recuperação judicial
conseguiram sair desta situação.
Isso aponta para o uso indevido do mecanismo, no qual o empresário usa a ferramenta mais para ganhar tempo e renegociar
dívidas, dando uma sobrevida ao negócio,
que efetivamente reinventar a empresa, recuperando-a definitivamente.
Nem se fale da inércia do empresário na
tomada de decisões, considerando que tenta, até o último momento, manter a empresa
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forto, o SINFAC-SP incluiu no modelo
2016 do seu contrato de fomento e securitizadora, cláusulas que visam demonstrar, desde logo, que a realidade da nossa
operação, para que o Juízo processante
possa, à sua vista, identificar que não
falamos de mútuo com caução fiduciária
de títulos.
As ditas cláusulas alertam, expressamente, que os direitos creditórios performados não podem ser objeto de pedido de restituição, além de defender contra penhoras
trabalhistas e fiscais.
Mas após o deferimento da recuperação
judicial abre-se um vasto campo para a nossa atuação, ainda mais em face à total retirada do crédito bancário e à limitação dos
fundos de investimento padronizados em
operar com empresas nesta condição.
Com relação ao risco em tais operações,
deve o operador ter máximo cuidado no embarque e confirmações, além de promover a
acurada política do “conheça o seu cliente”.
Quanto ao administrador judicial, vale
lembrar que ele não administra a empresa,
cabendo-lhe, basicamente:
1. Verificar os créditos dos credores.
2. Informar, mediante correspondência,
sobre o pedido e o deferimento do processamento da recuperação.
3. Exigir da recuperanda e apresentar aos
credores as informações necessárias.
4. Consolidar o quadro-geral de credores.
5. Requerer convocação de assembleia-geral de credores.
6. Apresentar relatórios mensais das atividades da empresa, dentre outras.
Não adianta, pois, tentar colocá-lo
como responsável solidário ou algo do gênero, mas é importante que ele tenha ciência
do contrato, nem que seja mediante protocolo de uma via, feito diretamente no seu
escritório.
Em caso de convolação da recuperação
judicial em falência, o eventual crédito e
extraconcursal, se ainda não performado,
e os já performados, não podem ser objeto
de pedido de restituição, nos termos do art.
136, § 2º, da Lei nº 11.101/2015: Na hipótese de securitização de créditos do devedor,
não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos
dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador.

Para todos os fins, entenda-se a securitização lato senso, ou seja, qualquer operação
off balance, no qual os direitos creditórios
cedidos deixam de integrar o balanço do
cedente, justamente em face à cessão definitiva do crédito.
Ainda, a tendência da jurisprudência
é dar seguimento à execução contra os
coobrigados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial. Deferimento do processamento da recuperação
judicial postulada pela devedora principal. Circunstância que não impede
o normal prosseguimento da execução contra os coobrigados avalistas
- Disposição contida no artigo 49,
§ 1º, da Lei nº 11.101/2005 - Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ/
SP - AI: 00898736020138260000 SP
0089873-60.2013.8.26.0000, Relator:
Luís Fernando Lodi, Data de Julgamento: 25/02/2014, 16ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação:
14/03/2014).
Bom, num cenário de crise de longo
prazo, é sempre necessário avaliarmos bem
os riscos e as oportunidades, com bons elementos informadores, para balizar o nosso
apetite pelo risco.

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

