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“Era da 
Consolidação”

De uma atividade má vista pelo mer-

cado até o reconhecimento de sua 

importância para as empresas, o fo-

mento comercial trilhou um longo caminho, 

calcado no planejamento de ações positivas 

para tornar o setor cada vez mais robusto e 

reconhecido por empreendedores, magistra-

dos, parlamentares e pela sociedade.

Cada vez mais próximas, a inclusão da 

atividade no novo Código Comercial (PL nº 

1572/2011) e a criação da Empresa Simples 

de Crédito (PLP nº 25/2007) demonstram cla-

ramente que os esforços empreendidos por 

nossa entidade foram fundamentais para que entrássemos de vez na chamada 

“Era da Consolidação” do factoring.

E esta expressão se torna realidade a cada dia. Basta vermos as recentes 

decisões do Judiciário em favor do setor. A maioria dos magistrados começa 

a dar sinais de compreensão sobre o verdadeiro papel social do factoring, dis-

tanciado da atividade as interpretações não fundadas na legislação em vigor.

Prova desta nova visão do Judiciário traduz-se, por exemplo, na decisão 

do ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que reposi-

cionou a jurisprudência sobre o tema, sinalizando o crescimento da segurança 

jurídica nas operações de fomento comercial. Ora, o entendimento foi claro 

ao diferenciar cessão de crédito de endosso, embora muitas decisões ainda 

esbarrem na visão turvada de alguns representantes dos tribunais. Evidente 

que este problema poderá ser minimizado com o passar do tempo e a chegada 

do futuro Código Comercial e da Empresa Simples de Crédito.

Ao diferenciar os institutos da cessão de crédito e do endosso, os magis-

trados não só difundem o verdadeiro entendimento sobre a questão, como 

acabam promovendo positivamente o debate. É muito salutar verificar que os 

tribunais estão atentos à contínua mudança em nosso setor. 

Mesmo assim, o SINFAC-SP entende ser necessário concentrar todos os 

institutos num mesmo Código, sendo imperativa a aprovação do projeto do 

novo Código Comercial, que dedica um capítulo inteiro à nossa atividade.

Enquanto as mudanças prosseguem em curso, em outra ponta do cam-

po de batalha nossa entidade continuou sua árdua campanha pelo fim das 

restrições que os birôs de crédito estão tendo na hora de desenvolver seus 

cadastros positivos. O que era para ser algo revolucionário tornou-se, a esta 

altura, um grande entrave. 

Nossa esperança agora é reforçada pelo Projeto de Lei da Câmara (PLC) 

nº 85/2009, do deputado Bernardo Ariston (PMDB-RJ), que desde o fim de 

maio encontra-se na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 

Fiscalização e Controle do Senado, com relatoria do senador Romero Jucá 

(PMDB-RR). Pronta para entrar na pauta da Comissão, a proposta disciplina 

o funcionamento de bancos de dados e serviços de proteção ao crédito e con-

gêneres. Estamos acompanhando de perto.

Os bons resultados alcançados ao longo da jornada à frente do Sindicato 

só têm demonstrado que estamos no caminho certo para entrarmos na “Era 

da Consolidação” do setor, e, mais adiante, quem sabe, na “Era de Ouro” do 

fomento comercial. Que assim seja!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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Agilidade acima de tudo
Empresa mostra como tem se mantido competitiva no mercado ao 
atender rapidamente uma clientela quase sempre muito apressada

Quando começaram o negócio, em 
2006, Maria Lourdes De Vita 
Raucci e Silvana Cecília Speran-

za não tinham grandes pretensões. Hoje, a 
WJ Vision Fomento Mercantil comemora 
o sucesso da iniciativa, atendendo a uma 
carteira variada de clientes, composta por 
pequenas empresas de comércio, indústria 
e prestação de serviços. 

Em meio a tantas mudanças ocorridas 
no mercado em uma década de operação, 
permaneceu inalterada a sua agilidade, ca-
racterística que essa factoring paulistana, 
localizada na Vila Prudente (Zona Leste), faz 
questão de manter como marca registrada.

“Somos muito rápidos em nossas ope-
rações, desde que o cliente cumpra também 
com rapidez a parte que lhe cabe, ou seja, 
a documentação”, observa Maria Lourdes.

SINFAC-SP: Qual a principal mu-
dança no mercado desde o início das ati-
vidades de sua empresa até hoje?

Lourdes: Infelizmente, aumentaram 

muito o índice de inadimplência e os sub-
terfúgios colocados em prática por quem 
simplesmente não quer honrar seus com-
promissos. Isso tem feito com que empresas 
como a nossa redobrem sua atenção antes 
de fechar qualquer negócio.

SINFAC-SP: A cobrança judicial tem 
sido uma alternativa para contornar essa 
inadimplência crescente?

Lourdes: Seria, caso o Poder Judiciário  
visse o nosso setor com bons olhos. É in-
crível o preconceito que ainda envolve  
o fomento comercial perante a Justiça. 
Nosso sonho é que um dia sejamos vistos 
pelos juízes como parceiros e não inimigos 
do mercado, como hoje acontece. 

SINFAC-SP: Estaria ocorrendo, en-
tão, uma inversão de valores?

Lourdes: Sem dúvida. Uma empresa 
vende seu produto com 40% de margem, 
e está tudo certo. A factoring faz uma 
operação da qual sobram apenas 3% de 

lucro e ela ainda é taxada de agiota e coi-
sas assim. Ao mesmo tempo, os bancos 
cobram de 12% a 15% no cheque espe-
cial, e tudo bem. 

SINFAC-SP: E no campo das coisas 
positivas, o que pode ser ressaltado?

Lourdes: Não faltam clientes no mer-
cado, cabendo a nós filtrar muito bem com 
quais deles vale a pena trabalhar. Por isso 
adotamos como filosofia pulverizar bastan-
te o nosso capital, evitando concentrações 
exageradas. Redobramos também os cui-
dados na análise de crédito, usando todas 
as ferramentas possíveis antes de aprovar 
uma operação.

SINFAC-SP: Qual é o estado de âni-
mo de vocês com relação ao futuro?

Lourdes: É muito gratificante ter 
uma empresa, gerar empregos e ajudar 
as pessoas do bem que nos procuram. 
Isso nos anima a pensar nos próximos 
dez, 20 anos.

As sócias Maria Lourdes e 
Silvana Speranza: cuidados 
redobrados na análise de 
crédito com o uso de diversas 
ferramentas tecnológicas 
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“SINFAC-SP Parabeniza”: 
conheça os novos agraciados
No ano em que comemora seu 25º aniversário, o Sindicato prossegue 
homenageando, mês a mês, os associados com múltiplos de cinco anos 
de atividade 

As reuniões ordinárias de Dire-
toria têm sido marcadas por 
um momento de comemo-

ração, com a entrega de troféus às em-
presas mais longevas do mercado. “Ao 
ver histórias de sucesso de todas estas 
empresas, nós ficamos felizes, pois são 
exemplos assim que fazem a nossa ati-
vidade ser cada vez mais respeitada e re-
conhecida no mercado”, afirma o presi-
dente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito 
Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil).

Em 28 de junho os homenageados fo-
ram Actual Investimentos (5 anos), Marte 
Factoring Fomento Mercantil (15) e Tetra-
fac Fomento Mercantil (20).

Originário do mercado financeiro, 
Gilberto Salomão, sócio da Actual In-
vestimentos, chega aos primeiros cin-
co anos de factoring convicto de que a 
agilidade tem sido determinante para o 
sucesso. “Procuramos atender o mais rá-
pido possível, ao contrário dos bancos”, 
disse ele, ao justificar o êxito obtido até 
aqui cultivando também valores como a 
transparência.

Já a Marte Factoring Fomento Mer-
cantil completa seu 15º aniversário atu-
ando de forma conservadora, conforme 
assegura o seu sócio Mário Lucio André. 
“Operamos apenas na Grande São Pau-
lo, até mesmo por questões logísticas, 
atendendo pequenas e microempresas da 
indústria, comércio e prestação de servi-
ços”, exemplificou.

As primeiras duas décadas de vida da 
Tetrafac Fomento Mercantil, por sua vez, 
começaram de forma despretensiosa, do 

encontro casual entre dois ex-bancários, 
Yoshikazu Kanegae e Antenor Ito. A ideia 
deu certo e hoje a empresa comemora o su-
cesso da iniciativa. 

“Para nós essa homenagem foi uma sur-
presa que nos deixa muito orgulhosos e nos 
dá a certeza de que realmente valeu a pena 
escolher o fomento comercial como nossa 
atividade”, afirmou Kanegae.

No dia 19 de julho quatro empresas 
foram lembradas, três delas por 20 anos 
de mercado – Almeida & Nogueira Fo-
mento Mercantil, Araguaya Fomento 
Factoring Mercantil e Iguassu Fomento 
Mercantil; e Daniele Banco Fomento Co-
mercial e Participações, completando 25 
anos de existência.

Ao receber seu troféu, Divino Gomes 
Nogueira, sócio da Almeida & Nogueira 
Fomento Mercantil, lembrou que o obje-
tivo inicial de sua empresa foi apenas ser 
uma atividade a mais após a aposentadoria 
dele e da esposa, Wanda. Mas o casal aca-
bou pegando gosto pela área e lá se vão 
duas décadas de muito trabalho, atenden-
do prioritariamente o comércio. “Temos 
clientes desde o nosso primeiro ano”, or-
gulha-se o empresário.

A Araguaya Factoring Fomento Mer-
cantil também foi homenageada por 20 
anos de atividades. Ao receber seu troféu, 
o gerente-geral Libero Ripoli Filho relem-
brou que a empresa nasceu de um sonho dos 
seus idealizadores, Salvador Garcia Lopes e 
José Duran Ferreira, “e que hoje tem con-
tinuidade pelas mãos da diretoria e de seus 
colaboradores”, frisou.

A próxima agraciada foi a Iguassu Fo-
mento Mercantil, também por 20 anos de 

atuação. “Nós sempre agregamos serviços 
de assessoria”, disse Marcus Jair Garutti, ao 
lado do filho, Alvaro Garutti, ao resumir o 
perfil de sua empresa.

Concluindo a premiação, foi a vez 
do Daniele Banco Fomento Comercial 
e Participações, que completou 25 anos. 
Acompanhado do filho Enrico e do ir-
mão Antonio, que atuam ao seu lado na 
empresa, o sócio Pio Daniele relembrou 
como foi seu ingresso no setor, inicial-
mente como empregado e depois dono 
de um pequeno negócio familiar. “Fomos 
crescendo e hoje temos 75 funcionários”, 
ressaltou o presidente do SINFAC-SP na 
gestão 2007-2010.

Em agosto a empresa laureada foi a 
ECR Fomento Mercantil, em função dos 
primeiros cinco anos de operação. Loca-
lizada na capital paulista, ela tem suas 
operações 100% voltadas a pequenas e 
médias empresas.

“Ficamos muito felizes pelo reco-
nhecimento prestado pelo SINFAC-SP e 
agradecemos também pelo empenho com 
que a entidade tem atuado para desmis-
tificar o fomento comercial para o mer-
cado, tornando a atividade mais forte”, 
afirmou o empresário Euclides Humber-
to Varnieri Ribeiro. 

“Desde o início até hoje foram cin-
co anos de trabalho árduo, realizado em 
uma época de muitas dificuldades para 
a economia do país, e felizmente conse-
guimos chegar inteiros, prontos para os 
próximos anos”, comemorou Euclides, 
que recebeu o troféu das mãos do pre-
sidente do Sindicato, Hamilton de Brito 
Junior.
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Euclides Humberto Varnieri Ribeiro (à esq.), da ECR, com o presidente 
Hamilton de Brito Junior

Mário Lucio André (ao meio), da Marte Factoring Fomento Mercantil, 
com o vice-presidente Marcus Jair Garutti

O diretor José Bonfim Cardoso Jaffe com Divino Gomes Nogueira, da 
Almeida & Nogueira

O vice-presidente Marcus Jair Garutti e o filho, Alvaro, da Iguassu, com 
o diretor secretario Luiz Fernando Lycarião e o presidente Hamilton

O diretor José Bonfim Cardoso Jaffe com Gilberto Salomão, da Actual 
Investimentos

Yoshikazu Kanegae e Antenor Ito, da Tetrafac Fomento Mercantil, com o 
presidente Hamilton de Brito Junior ao centro

O presidente Hamilton de Brito Junior com Salvador Garcia Lopes, da 
Araguaya, o diretor do Sindicato José Carlos Francisco (Mingo) e Libero 
Ripoli Filho, diretor da empresa laureada

Família Daniele - Enrico, Pio e Antonio, do Daniele Banco, com o 
presidente Hamilton de Brito Junior



6

MERCADO DE RECEBÍVEIS

Sindicato aborda novo Código 
Comercial e Empresa Simples  
de Crédito em evento mineiro
Presidente Hamilton de Brito Junior foi um dos palestrantes do  
“I Encontro Mineiro do Mercado de Recebíveis”, que contou com o 
procurador do Ministério Público Federal Deltan Dallagnol

Promovido em Belo Horizonte, no dia 
17 de agosto, pelo SINDISFAC-MG,  
o evento deixou claro que o setor 

de fomento comercial está muito atento aos 
desdobramentos das investigações do Mi-
nistério Público Federal, em torno da Ope-
ração Lava-Jato. 

“A corrupção desvia anualmente  
R$ 200 bilhões no Brasil. E quem paga a 
conta de tanto desvio? Todos os brasilei-
ros. As classes média e alta pagam a conta 
colocando os filhos em escolas privadas e 
pagando planos de saúde. Já a classe baixa, 
paga com a própria vida”, afirmou o pro-
curador Deltan Dallagnol, coordenador da 
força-tarefa da Operação Lava-Jato.

O procurador do MPF e sua equipe 
desenvolveram um pacote de 10 medidas 
contra a corrupção, escrito por especia-
listas de todo o país e levado ao Congres-

so Nacional, com o apoio de mais de mil 
entidades, entre elas, ministérios públi-
cos, entidades livres, organizações não 
governamentais. Conheça mais detalhes 
em: www.facebook.com/mude.chega.

“Se nós queremos mudar, precisamos 
mudar as condições que favorecem a cor-
rupção no Brasil. A primeira causa, a im-
punidade. A segunda, falha no processo 
político, ou seja, nas campanhas, sendo 
necessária uma reforma política”, analisou.

O evento foi aberto pelo presidente 
do Sindicato das Empresas de Factoring 
de Minas Gerais (SINDISFAC-MG), 
Marcelo Costa Meneses, salientando que 
ainda há má interpretação do trabalho 
das factorings no mercado. “O evento 
mostrou o real trabalho das factorings, 
que são empresas legais, éticas e de suma 
importância para a economia brasileira e 

a fomentação dos pequenos e médios ne-
gócios”, explicou.

Convidado pela entidade mineira, o 
presidente do SINFAC-SP, Hamilton de 
Brito Junior (Credere Consultoria e Fo-
mento Mercantil), abordou os avanços 
legislativos do factoring. O dirigente dis-
correu sobre o andamento do projeto do 
novo Código Comercial, que trará segu-
rança jurídica para a atividade, e da Em-
presa Simples de Crédito (ESC), bandeira 
levantada pelo Sindicato.

“Muito bem organizado, este evento foi 
um grande marco para o fomento comercial 
mineiro, pois criará um ambiente de negó-
cios mais favorável”, avaliou, aproveitando 
a oportunidade para visitar a Via Capital, 
empresa do presidente do SINDISFAC-MG, 
Marcelo Costa Meneses, quando conheceu a 
estrutura da factoring.
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Ricardo Liáo

O presidente da ANFAC, Luiz Lemos 
Leite, explicou o momento atual do facto-
ring no país, reforçando que o fomento co-
mercial impulsiona a economia brasileira.

ESC
Empresa Simples de Crédito foi a pa-

lestra do cientista social Alessandro Flávio 
Barbosa Chaves, gerente da unidade de po-
líticas públicas e de desenvolvimento ter-
ritorial do SEBRAE-MG. Ele apresentou 
a pesquisa Relacionamento Bancário com 
Micro e Pequenas Empresas Brasileiras – 
2014, em que várias oportunidades para as 
factorings foram ressaltadas.

Segundo o levantamento do SEBRAE,  
14% das microempresas, apenas, têm 
contato direto com o gerente do banco. 
Isso significa que as factorings podem 
dar uma atenção especial para 86% delas 
e ser uma opção diferenciada para esses 
empresários. E 28% das empresas solici-
taram crédito para pessoa jurídica. Será Deltan Dallagnol

Hamilton de Brito Junior Luiz Lemos Leite

Alessandro Flávio Barbosa Chaves

que os demais empresários não pedem 
crédito porque não têm acesso ao banco? 
Não seria essa uma oportunidade para as 
factorings?

 “É preciso pensar no custo de opor-
tunidade. As factorings podem se bene-
ficiar desse argumento para vender seus 
serviços”, ponderou 
Alessandro.

Já o secreta-
rio-executivo do 
COAF, Ricardo 
Liáo, ministrou 
palestra abordando 
a atuação do Con-
selho na preven-
ção à lavagem de 
dinheiro. Explicou 
a função do órgão 
federal, especial-
mente a de evitar 
que os recursos 
sejam usados em 

lavagem de dinheiro ou financiamento 
ao terrorismo.

O evento terminou com a peça  
“Factoring: Mitos e Verdades”, encenada 
pela Companhia Te-Ato de Teatro, que, com 
muito bom humor, esclarece o que são as 
factorings.
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Jurisprudência do setor: como os 
tribunais nos enxergam e o que 
muda com a aplicação das regras 
do endosso?
Alexandre Fuchs das Neves (*)

Com o crescimento do setor e a oportuna qualificação da re-
presentatividade, o Judiciário começa a dar sinais de com-
preensão clara da atividade e seus detalhes, afastando as 

interpretações não fundadas da nossa lei pátria. 
Isso mesmo, nem sempre os julgados atendem ao que está estam-

pado na lei, optando ouvir mais alguns autores e o entendimento de 
outros tribunais.

Fato estranho, considerando que no Brasil vigora o sistema cha-
mado de Civil Law, em que a principal fonte de direito é a lei, ao 
contrário do sistema em vigor, por exemplo, nos Estados Unidos, 
o chamado de Common Law, em que a jurisprudência exerce maior 
influência que a própria lei. 

Na prática, isso significa que, de acordo com a nossa Cons-
tituição Federal, no seu art. 5º, fica claro que Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
(grifo nosso)

Esclarecendo, se a lei não limita nossos direitos, tais como o 
regresso, a aplicação das garantias, dentre outros, não pode o jul-
gador negá-los.

Chegamos ao cerne da questão: a lei deve ser aplicada acima 
dos entendimentos dos autores e da jurisprudência, cabendo ainda 
lembrar que no Brasil uma das funções da jurisprudência é preencher 
eventuais lacunas deixadas pela lei.

Justamente por isso que o presente texto fala sobre a enorme 
diferença entre cessão de crédito e endosso.

O instituto da cessão de crédito é de natureza civil, e não cambial 
– comercial, e compreende relações muito mais complexas, inclusi-
ve a possibilidade do devedor opor ao cessionário as exceções que 
teria contra o credor original. 

Já o endosso é a forma clara e determinada pela lei, para a trans-
ferência de títulos de crédito, numa relação mercantil – comercial, 
que deve ser célere.
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Dito isso, a lei pode determinar a forma de transferência de al-
guns bens, senão vejamos relações de natureza civil:

a. Para transferir um veículo, a forma determinada pela norma é 
o preenchimento do CRV – Certificado de Registro de Veículo, 
não adiantando apresentar outro documento.

b. Para transferir um bem imóvel no valor superior a 30 sa-
lários mínimos, a escritura pública é o meio legalmente 
previsto.

Contudo, um título de crédito (bem móvel de natureza evidente-
mente cambial) é transferível por meio do endosso, nos termos que 
determina a lei:

a. Art. 11 - Toda a letra de câmbio, mesmo que não envolva ex-
pressamente a cláusula a ordem, é transmissível por via de 
endosso Dec. 57.663/66.

b. Art. 17 - O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem 
cláusula expressa “à ordem’’, é transmissível por via de en-
dosso. Lei do Cheque 7.357/85.

c. Art. 25 - Aplicam-se à duplicata e à triplicata, no que cou-
ber, os dispositivos da legislação sobre emissão, circula-
ção e pagamento das Letras de Câmbio. Lei das Duplicatas 
5.474/68.

Então, já que sabemos que um título de crédito tem uma forma 
legalmente prevista para ser transferido, vejamos um quadro com as 
diferenças entre o endosso e a cessão de crédito:

Endosso Cessão de créditos

O que  
transfere:

Títulos de crédito (duplica-
tas, cheques, notas promis-
sórias etc.)

Direitos creditórios não las-
treados em títulos de crédi-
to (parcelas de contratos de 
locação, de compra e venda 
etc.)

Responsabi-
lidade pelo 
pagamento:

Quem endossa sempre ga-
rante a veracidade e o paga-
mento do título (ressalvada 
contratação expressa em 
contrário) 

Quem cede garante apenas a 
veracidade do direito creditó-
rio, e não o pagamento (res-
salvado se contratar de forma 
expressa ao contrário)

Direito de 
regresso:

Como quem endossa a re-
gra é garantir o pagamento, 
é plenamente aplicável o 
direito de regresso

Quem cede não garante o pa-
gamento, então, se não for ex-
pressamente contratado, não 
existe direito de regresso

Notificação  
do devedor:

No endosso, o portador 
do título (apresentante) é 
considerado o legitimado, 
não necessitando de noti-
ficação 

Na cessão de crédito, o de-
vedor da obrigação deve ser 
notificado previamente, e 
ainda poderá realizar opo-
sições

Oposições  
do devedor:

Se o título endossado está 
performado, não tem o 
devedor a possibilidade 
de realizar oposições, tais 
como pedido de deduções 
no valor, retenções, com-
pensações etc. 

Na cessão de crédito, o deve-
dor da obrigação sempre po-
derá arguir reclamações que 
teria contra o credor original

Bom, antes que o leitor fique confuso, alertamos que, mesmo 
sendo dispensada a notificação em caso de endosso, comunicar o 
sacado é de fundamental importância para mitigarmos os riscos 
operacionais, e em especial o pagamento direto ao credor original. 

Retornando ao tema, até o presente momento uma parcela da 
jurisprudência insistia em repetir que a nossa atividade (basicamente 
compra de títulos de crédito) era operada mediante cessão de crédito, 
o que determinava a aplicação, de forma inadequada, do instituto de 
natureza civil, nas nossas relações comerciais e cambiais.

Com esta interpretação, inclusive sem base legal, abria-se um 
leque de oportunidades ao devedor em discutir matéria que não teria 
mais como discutir, além de impedir a garantia do pagamento e a 
consequente negativa ao direito de regresso. 

E a lei determina: art. 15 - O endossante, salvo cláusula em con-
trário, garante tanto a aceitação como o pagamento da letra. (Dec. 
nº 57.663/1966)

Chegamos até aqui! E o Judiciário, representado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, compreendendo todos os argumentos acima, evo-
luindo sobremaneira na forma de enxergar a nossa atividade e seus 
institutos, em recente decisão monocrática do ministro Luis Felipe Sa-
lomão, no REsp 1.337.224/RS, publicado em 31/05/2016, reposicio-
nando a jurisprudência sobre o tema, sendo interessante analisar os de-
talhes da decisão quando relata os argumentos da empresa de fomento:

Alega a recorrente divergência jurisprudencial e que o fun-
damento adotado pelo Tribunal local “que afastou a natureza 
cambiária do endosso não possui nenhum embasamento legal 
ante a inexistência de legislação que regulamente a atividade 
de fomento mercantil, sobretudo a afastar tal atividade dos ins-
titutos de natureza cambiária, donde se extrai que a aquisição 
de duplicatas mediante endosso translativo, inclusive se levada 
a efeito em operação de faturização, deve ser apreciada à luz da 
regra jurídica que trata da matéria, qual seja, a lei Uniforme de 
Genebra”.

 Diz ser incontroverso que o título circulou, pois houve trans-
missão por endosso, em regular operação de fomento mercantil 
- é terceira de boa-fé.

E quando decidiu o tema, o ministro desatou o nó górdio da 
questão de fundo:

Cumpre ressaltar que desde a multicitada e veemente adver-
tência de Vivante acerca de que não se deve ser feita investigação 
jurídica de instituto de direito comercial sem se conhecer a fundo a 
sua função econômica, a abalizada doutrina vem, constantemente, 
lecionando que, no exame dos institutos do direito cambiário, não 
se pode perder de vista que é a sua disciplina própria que permite  
que os títulos de crédito circulem, propiciando os inúmeros e extre-
mamente relevantes benefícios econômico-sociais almejados pelo 
legislador. 

Dessarte, o endosso é plenamente aplicável ao fomento mer-
cantil, por isso, negar os seus efeitos próprios implica flagrante 
restrição a direitos conferidos por lei à recorrente, em manifesta 
ofensa a diversas regras, institutos e princípios do direito cam-
biário - e, até mesmo, a direitos fundamentais consagrados pela 
Constituição Federal (vide o art. 5º, II e XXII).
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E por isso, o ministro Salomão incorporou na sua decisão a ma-
nifestação expressa de que, para o caso em concreto, a jurisprudên-
cia não pode simplesmente “entender” que, na atividade, ocorre a 
assunção do risco e a transmissão do título de crédito é por via da 
cessão, porquanto “Não há lacuna na lei, por isso, nos termos dos 
artigos 126 do Código de Processo Civil e 4º da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro, não está o magistrado autorizado 
a solucionar o caso de modo diverso, isto é, de acordo com a ana-
logia, os costumes e os princípios gerais de direito. (grifo nosso)

Rendamos homenagens ao saudoso ministro Humberto Gomes de 
Barros porquanto ele, já nos idos de 2008, no Resp. 820.672 DF, jul-
gando o tema “factoring” e o direito de regresso, assim manifestou:

“Em que pesem as respeitáveis opiniões doutrinárias, 
em nosso sistema jurídico doutrina não revoga Lei. O secu-
lar e internacional instituto do endosso não pode ser abolido 
ou mitigado por construção doutrinária sem respaldo legal.” 
(grifo nosso)

Na esteira do julgado, o nosso TJ-SP tem igual opinião, onde 
não foi permitido a emitente do cheque discutir com a fomento as 
reclamações que teria contra o credor original:

COBRANÇA – Endosso – Empresa de Factoring – Trans-
ferência do título a empresa de fomento mercantil – Emitente 
impossibilitado de opor ao endossatário de boa-fé, exceção pes-
soal que teria contra o endossante após transferência por en-
dosso - Artigo 25 da Lei 7.357/85 – Sentença mantida – Recurso 
não provido.*(Relator(a): Heraldo de Oliveira; Comarca: São 
Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 06/09/2016; Data de registro: 06/09/2016 Ape-
lação: 1014197-46.2014.8.26.0003)

E a importância da inoponibilidade fica ainda mais clara na 
Apelação 0001315-63.2010.8.26.0309, também do Tribunal Pau-
lista, registrada em 19/06/2016 em duplicata confirmada, onde 
posteriormente houve alegação de devolução das mercadorias:

Ora, não se pode desconsiderar a característica peculiar dos 
títulos de crédito, qual seja, a circularidade, que permite a sua 
transmissão a terceiros estranhos à relação originariamente por 
eles representada, a quem, em agindo de boa fé, não se podem 
opor exceções de caráter pessoal, como no caso, ainda que, pos-
teriormente, as mercadorias tenham sido devolvidas e a compra 
e venda desfeita. 

Tal fato não pode ser oposto à apelante, como causa de ine-
xigibilidade dos créditos estampados nas duplicatas discutidas 
nestes autos. Por tal circunstância se percebe que o endosso dos 
títulos a terceiro de boa-fé, tornou as mencionadas cambiais em 
títulos abstratos, acarretando assim a inoponibilidade das exce-
ções pessoais em relação a ele. 

Destaco, apenas a título de esclarecimento, que a empresa 
de factoring tem o direito de receber o pagamento do devedor 
que, posteriormente, caso seja de seu interesse, poderá deman-
dar ressarcimento por parte do credor originário que deixou de 
entregar-lhe os materiais objeto da compra e venda.

Complementando, mesmo que todos os arcabouços legais aplicáveis 
estejam ao alcance dos julgadores, inegável é a necessidade de concen-
trar todos os nossos institutos num mesmo Código, sendo imprescindível 
a aprovação do projeto do novo Código Comercial em que, de maneira 
evidente, o capítulo que trata da nossa atividade está perfeitamente claro.

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

ESPECIAL
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Muito prazer, sou o fomento 
comercial
Em evento inédito, SINFAC-SP apresentou a empresários paulistas  
o fomento comercial como alternativa positiva para compor o fluxo  
de caixa

Com o auditório da FECOMER-
CIOSP lotado, o SINFAC-SP pro-
moveu no dia 24 de junho, pela 

primeira vez, o “Encontro Empresarial 
Paulista de Fomento Comercial”. A ideia 
deste formato de evento foi direcioná-lo aos 
empresários que ainda têm dúvidas sobre o 
funcionamento da atividade.

“Nossos encontros sempre se desti-
naram ao próprio setor, mas desta vez 
também o direcionamos para potenciais 
clientes”, explicou o presidente do Sin-
dicato, Hamilton de Brito Júnior (Crede-
re Consultoria e Fomento Mercantil), ao 
abrir os trabalhos.

O momento, segundo ele, não poderia 
ser mais propício, pois diante da crise eco-

nômica, os bancos estão tendo uma retração 
de crédito muito grande, “e nós queremos 
apresentar o factoring como uma alternativa 
de negócios”, afirmou.

Ainda em seu pronunciamento de aber-
tura, o presidente Hamilton relembrou todo 
o histórico que levou o setor a ter um ca-
pítulo no Código Comercial, e agradeceu 
pelo apoio à causa recebido da FECOMER-
CIOSP desde o início, e de parlamentares 
como o ex-deputado e atual presidente dos 
Correios, Guilherme Campos, e o deputado 
Laércio Oliveira (SD-SE), cujas emendas 
ao PL nº 1572/2011 contemplaram os an-
seios da atividade.

Em seguida, a jornalista Lilian Witte 
Fibe assumiu o microfone para abordar o 

tema “Novas perspectivas econômicas e 
políticas para o empresariado paulista”.

Descrente em relação à volta do PT ao 
governo federal, após uma problemática he-
gemonia de 13 anos, ela acredita no início 
de um período promissor para a iniciativa 
privada. “Eu daria a essa nossa conversa de 
hoje o título de “A grande oportunidade”, 
pois chegou a vez de o empresariado priva-
do se firmar no cenário nacional, após um 
longo período estatizante vivido pelo nosso 
país”, previu Lilian.

Ela ressaltou também a ortodoxia da 
nova equipe econômica e a intenção já 
anunciada de não se criarem novos impos-
tos, embora muitos defendam essa opção 
como forma de baixar o déficit público, jun-
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tamente com o corte de despesas.
“Não adianta começar a tomar atitudes 

sacrificantes para uma população já sacri-
ficada, sem antes se tapar o buraco da cor-
rupção. O cálculo preliminar da ONU é que 
o Brasil perde R$ 200 bilhões por ano com 
ladroagem pura”, justificou.

A jornalista lembrou, por exemplo, que 
o doleiro Alberto Youssef reinou durante 
anos nos Correios “e hoje os carteiros apo-
sentados e da ativa estão pagando pela rou-
balheira que causou o rombo no fundo de 
pensão da categoria, o Postalis”.

E foi além em sua análise. “A popula-
ção em geral está pagando pela quebra do 
Eike Batista, da Oi e da Sete Brasil, que 

receberam dinheiro dado praticamente de 
presente pelo BNDES”, disparou. 

No seu entender, o efeito imediato da 
Operação Lava-Jato é diminuir a corrup-
ção, dando origem a uma atmosfera mais 
amigável para a atividade privada. “A 
oportunidade está aberta com a retomada 
das privatizações, reconquista da confian-
ça dos mercados e a possibilidade de parti-
cipar de maneira mais honesta das muitas 
obras de infraestrutura que o país precisa”, 
sentenciou Lilian.

Contudo, ela reconhece ainda haver 
“um mar de necessidades” a ser vencido, 
com destaque para uma legislação traba-
lhista mais moderna, câmbio favorável às 
exportações e combate à inflação. “A bola 
agora está com vocês. Acabou a fase de 
o governo mandar em tudo, da regulação 
absurda, dos privilégios. Eu tenho certeza 
que o setor privado não vai nos decepcio-
nar”, concluiu a analista econômica. 

NOVO CÓDIGO COMERCIAL
Os juristas Fernando Passos, Maurí-

cio Prazak e Uinie Caminha retomaram o 
tema destacado na abertura do encontro, na 
qualidade de membros da Comissão da Câ-
mara dos Deputados sobre o novo Código 
Comercial.

Ao destacar a importância do dispo-
sitivo, Fernando Passos apresentou duas 
pesquisas internacionais, a Doing Business 
e a Liberdade Econômica, que colocam o 
Brasil entre os piores países em matéria de 

ambiente de negócios.
Embora não possa ser considerada uma 

panaceia para a resolução de todos os gar-
galos envolvendo as relações comerciais, 
ele compara a importância do novo Código 
ao marco regulatório trazido pela legislação 
em defesa do consumidor e também pela 
CLT, no âmbito do trabalho.

Ao apresentar em detalhes o capítulo 
dedicado ao factoring, Maurício Prazak 
lembrou, por sua vez, a contribuição dada 
pelo próprio setor, via entidades como 
SINFAC-SP e ANFAC, ao mostrar que o 
fomento é legal e tem grande importância 
para a atividade econômica.

Além da regulamentação definitiva, 
ele identifica agora a oportunidade de se 
modernizar o segmento, bem como solu-
cionar problemas relativos à segurança 
da relação contratual e seus consequen-
tes efeitos.

Por fim, coube a Uinie Caminha 
abordar aspectos gerais sobre o novo Có-
digo Comercial e o capítulo do fomento 
comercial. Segundo a advogada, não ha-
via um sistema que inspirasse as leis nas 
relações comerciais. “Na falta do Código 
tinha-se de recorrer a instrumentos ge-
néricos ou específicos de outras áreas”, 
constatou.

Os princípios do dispositivo são a li-
berdade de iniciativa empresarial e a livre 
concorrência da forma mais pluralista pos-
sível, já que todos os segmentos do mercado 
foram ouvidos.

Fernando PassosLilian Witte Fibe

“A oportunidade está 
aberta com a retomada das 
privatizações, reconquista 
da confiança dos mercados 
e a possibilidade de 
participar de maneira mais 
honesta nas muitas obras 
de infraestrutura que o 
país precisa”
Lilian Witte Fibe

Maurício Prazak
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Uinie Caminha Luiz Lemos Leite

No caso específico do fomento co-
mercial, ela vislumbra mais segurança nas 
relações contratuais e a abertura de possi-
bilidades futuras como a formação de uma 
câmara de compensação de títulos, ambição 
antiga da área. 

“Constituir essa câmara será nosso 
maior desafio depois que sair a lei”, in-
terveio o presidente Hamilton, dizendo-se 
grato ao jurista Fábio Ulhoa Coelho por 
ter previsto esta possibilidade no Código. 
“A BM&FBovespa começou pequena e 
hoje é o que é”, comparou.

SETOR ÀS CLARAS
Sob o título “Factoring: uma alternati-

va confiável e séria para o seu negócio”, o 
último painel do “Encontro” foi uma ver-
dadeira aula sobre como surgiu e funciona 
o setor.

O primeiro a abordar o tema foi o presi-
dente da Associação Nacional de Fomento 
Comercial (ANFAC), Luiz Lemos Leite, 
que apresentou a trajetória do segmento a 
partir de 1982.

Ao mostrar a evolução contínua da área, 
ele frisou que o universo abrangendo os re-
cebíveis hoje inclui as securitizadoras e os 
Fundos de Investimentos em Direitos Cre-
ditórios (FDIC), estando prestes a chegar 
uma nova figura jurídica, a Empresa Sim-
ples de Crédito (ESC).

Como grande vitória já obtida, Lemos 
Leite citou a Circular nº 1.359/1988, do 
Banco Central, “publicada após seis anos de 

luta”. “Conseguimos provar que operamos 
com recursos próprios, sem comprometer a 
poupança popular, comprando direitos cre-
ditórios representados por títulos de crédito 
e operando apenas com pessoas jurídicas”, 
relembrou.

Abordou ainda aspectos como o mer-
cado alvo do setor, composto por 155 mil 
pequenas e médias empresas Brasil afora, 
gerando 2,5 milhões de empregos formais e 
uma carteira de operações da ordem de R$ 
150 bilhões.

Concluindo o painel, o presiden-
te Hamilton voltou ao palco para falar 
sobre “Vantagens Competitivas do Fo-
mento Comercial”. Após apresentar a 
estrutura do Sindicato, descreveu sobre 
o universo representado pela entidade, 
hoje composto por 2.341 empresas, entre 
factorings e securitizadoras na capital e 
no interior paulista (números do COAF), 
das quais perto de 500 são associadas ao 
Sindicato.

Frisou também que as factorings não 
devem ser confundidas com bancos ou ins-
tituições financeiras, pois são empresas que 
prestam serviços e compram créditos com 
recursos próprios, ao invés de fazer emprés-
timos. As diferenças vão além, uma vez que 
as empresas do fomento comercial não exi-
gem garantias nem reciprocidade, além de 
não cobrar taxas como a Tarifa de Abertura 
de Crédito (TAC). 

Tudo isso, segundo Hamilton, torna o 
segmento altamente competitivo, sobretudo 

por apresentar ao público-alvo vantagens 
adicionais como agilidade e a oportunidade 
de negociar com quem tem poder de deci-
são, oferecendo ainda transparência, espíri-
to de parceria e liquidez.

Conta igualmente a favor da atividade o 
alto nível de informatização alcançado, por 
meio do uso de duplicatas e assinaturas di-
gitais, dentre outros recursos tecnológicos, 
como softwares de gestão.

Encerrando o “Encontro”, o grupo  
teatral Cia Te-Ato apresentou a comédia 
“Factoring, mitos e verdades”, mostrando 
as dificuldades enfrentadas por um empre-
sário que escapa da falência após descobrir 
a existência do factoring.

“As factorings não devem 
ser confundidas com 

bancos ou instituições 
financeiras, pois são 

empresas que prestam 
serviços e compram 

créditos com recursos 
próprios, ao invés de 
fazer empréstimos”

Hamilton de Brito Junior
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Sindicato mostra sua força  
no interior
“VI Encontro Regional dos Empresários de Fomento Comercial” levou 
aos empresários da região de Campinas as perspectivas para o país e 
para a aprovação do novo Código Comercial

Uma das cidades mais desenvol-
vidas do estado de São Paulo e 
detentora de uma população de 

quase 1,2 milhão de habitantes, Campinas 
novamente mostrou sua força e recebeu, 
no dia 15 de julho, a sexta edição deste já 
tradicional evento, que lotou o auditório do 
Hotel Vitória Concept.

“Ser grande é fazer milhares de peque-
nos, na somatória, serem grandes”, afirmou 
a deputada estadual Célia Leão (PSDB), na 
abertura do evento, ao frisar a importância 
do setor na caminhada das empresas e para 
a sociedade. 

Na sequência, o presidente do  
SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior 
(Credere Consultoria e Fomento Mercan-
til), reiterou o papel decisivo dos parlamen-
tares presentes para a inclusão do setor no 
novo Código Comercial e relembrou toda a 
trajetória desta verdadeira luta, empreendi-
da ao longo dos últimos quatro anos.

Falou também sobre o artigo 73-A, in-
serido no Estatuto das Micro e Pequenas 
Empresas, que proíbe a vedação do paga-
mento de títulos em poder de factorings, 

além da criação da Empresa Simples de 
Crédito (ESC), ora em tramitação no Con-
gresso Nacional. 

Em seguida, o atual presidente dos Cor-
reios e da Associação Comercial e Indus-
trial de Campinas (ACIC), Guilherme Cam-
pos, recebeu um troféu em reconhecimento 
ao apoio sempre dado ao setor. “Quem me-
rece essa homenagem são vocês”, disse o 
ex-deputado federal, em alusão à persistên-
cia do fomento comercial ao lutar por seus 
legítimos interesses no Legislativo.

Outro importante defensor do factoring 
e também homenageado do dia, o suplente 
de deputado federal Walter Ihoshi (PSD-SP)  
igualmente enalteceu o trabalho do  
SINFAC-SP em Brasília. “Tenho certeza que 
o encontro de hoje será muito importante 
para fortalecer o nosso país, que vive gran-
des desafios”, afirmou.

A vice-presidente da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo (FACESP), Adriana Flosi, também 
foi laureada. “Ficamos muito honrados de 
receber este evento aqui em Campinas”, 
disse ela, agradecendo ao Sindicato.

PERSPECTIVAS 
A jornalista Denise Campos de Tole-

do, da rádio Jovem Pan e do SBT, deu iní-
cio às palestras analisando o atual cenário 
político e econômico do Brasil, bem como 
o que se pode esperar em curto, médio e 
longo prazo.

“Já temos um horizonte de recupera-
ção, após os erros sucessivos do governo 
Dilma, dentre os quais o artificialismo na 
contenção de preços, o estímulo exagerado 
ao consumo como única estratégia para ala-
vancar o crescimento e a falta de incentivo 
à competividade da indústria brasileira e de 
estímulo aos investimentos e à produção”, 
descreveu.

Em conjunto com a crise política, tudo 
isso acabaria levando à deterioração dos 
chamados pilares da sustentação econômi-
ca, isto é, as metas fiscal, inflacionária e de 
crescimento. Porém, com a nova equipe eco-
nômica e seu perfil reconhecidamente orto-
doxo, a jornalista espera o início da reversão 
desse quadro, havendo também como facili-
tador a conhecida habilidade de negociar do 
presidente Michel Temer (PMDB).
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Mesmo assim, diante do quadro proble-
mático do momento, a analista econômica 
prevê uma recuperação do Produto Inter-
no Bruto (PIB) per capta apenas em cinco 
anos, com uma meta fiscal positiva só em 
2019, devendo o mercado de trabalho ser o 
último a reagir. “Quanto à inflação no cen-
tro da meta, ela já pode ser aguardada para 
o ano que vem”, ponderou Denise.

NOVO CÓDIGO COMERCIAL
O novo Código Comercial foi o tema do 

próximo painel do “VI Encontro”, a come-
çar pela apresentação do deputado federal 
Laércio Oliveira (SD-SE), presidente da 
Comissão Especial da Câmara Federal que 
analisa o Projeto de Lei nº 1572/2011.

“Viajei pelo Brasil inteiro, ouvindo des-
de o microempresário até o grande industrial, 
passando pelo comércio, agronegócio, insti-
tuições financeiras e mercado marítimo”, re-
lembrou, ao mencionar que uma das grandes 
preocupações desde o início foi o diálogo 
com todas as esferas do empreendedorismo. 

Segundo ele, o novo Código Comercial é 
uma revolução nas relações, que proporcio-
nará finalmente aos empresários um ambien-
te de maior conforto e segurança jurídica. 
“Nós precisamos ter um único instrumento 
no lugar das leis esparsas que hoje vigoram, 
a reboque do Código Civil”, defendeu.

Membro da Comissão de Juristas da 
Câmara dos Deputados para o novo Códi-
go Comercial, Hermann Dantas emendou o 
pensamento de Laércio e salientou a impor-
tância econômica desse instrumento legal.

Após mostrar indicadores internacio-
nais que colocam o Brasil entre os últimos 
lugares em rankings sobre ambiente de ne-
gócios, ele disse que os princípios do novo 
Código são a autonomia da vontade entre 
as partes e a mínima intervenção do Estado, 
condições básicas para que a economia re-
almente se recupere.

Já o capítulo do novo Código relati-
vo ao fomento comercial ficou a cargo do 
consultor jurídico da ANFAC, José Luís 
Dias da Silva. Dentre os pontos favoráveis 
ele destacou a definição da atividade, bem 
como de sua forma de remuneração e do 
mercado por ela atendido.

A possibilidade da coobrigação e a 
constituição de garantias, juntamente 
com a formação de uma câmara de li-

quidação de títulos do fomento, também 
foram elementos considerados avanços 
pelo advogado. 

Por fim, o presidente da ANFAC, 
Luiz Lemos Leite, abordou as origens 
do fomento comercial e sua trajetória no 

Brasil e no mundo.
Concluindo o evento, a Companhia 

Te-Ato de Teatro apresentou a comédia 
“Factoring: Mitos e Verdades”, retratando 
as agruras de um empresário que escapa da 
falência ao descobrir o setor. 

Hamilton de Brito Junior

Guilherme Campos

Laércio Oliveira

José Luís Dias da Silva

Adriana Flosi

Célia Leão

Walter Ihoshi

Hermann Dantas

Luiz Lemos Leite

Denise Campos de Toledo
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REPRESENTAÇÃO

SINFAC-SP consegue alteração 
de projeto que dava ao Banco 
Central regulamentação da ESC
Após reuniões com parlamentares, o presidente Hamilton de Brito 
Junior conseguiu convencê-los a reestabelecer o parágrafo único, 
conforme havia sido aprovado na Câmara Federal

Hamilton com os deputados Jorginho Mello, 
Laércio Oliveira e Goulart (primeiro à dir.)

Realizada no dia 30 de agosto, em Brasília, a reunião entre o presidente do Sindicato, 
Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil), e os deputa-
dos federais Carlos Melles (DEM-MG) – relator do PLP nº 25/2007 (Supersimples) 

– e Jorginho Mello (PR-SC) – presidente da Comissão Especial que vai proferir parecer à 
proposta –, foi decisiva para convencer os parlamentares a conhecer a justificativa do pedido 
e modificar o teor do art. 63-C. 

O artigo dava ao Banco Central o poder de regulamentar a Empresa Simples de Crédito 
(ESC), bandeira defendida com afinco pelo SINFAC-SP. Embora o relatório já estivesse na 
reta final, pronto e protocolado, para ser debatido e votado no Plenário da Câmara, Melles, 
juntamente com Jorginho Mello, promoveram a modificação conforme pedido do Sindicato.

Assim, foram excluídos os parágrafos 1º e 2º do art. 63-C, do PLC nº 125/2015, do 
Senado Federal:

§ 1º - Não se aplicam à ESC o depósito compulsório de reservas e as limitações quanto 
à cobrança de juros previstas no Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, e no art. 591 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 202 (Código Civil).

§ 2º - A ESC obedecerá à regulamentação simplificada e específica do Banco Central do 
Brasil, observado o disposto no inciso IX do art. 170 e no art. 179 da Constituição federal.

E foi reestabelecido o parágrafo único, de acordo com o que já havia sido aprovado 
na Câmara:

Parágrafo único - Não se aplicam à Empresa Simples de Crédito o depósito compul-
sório de reservas nem outras regulamentações do Banco Central do Brasil, bem como as 
limitações quanto à cobrança de juros previstas no Decreto Lei nº 22626, de 7 de abril de 
1933, e no artigo 591 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

O deputado João Arruda (PMDB-PR), relator do projeto original (PLP nº 25/2007), tam-
bém participou da reunião, e apoiou de imediato o novo pleito, anunciando a mudança da 
relatoria e recomendando que a entidade entrasse em contato com os deputados Jorginho 
Mello e Carlos Melles, encontro este acertado com a valiosa ajuda do suplente de deputado 
Walter Ihoshi (PSD-SP).

As reuniões ocorreram no gabinete do presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), deputado Laércio Oliveira (SD-SE), 
destacado apoiador do fomento comercial.

Após ouvir as justificativas do SINFAC-SP, tanto Arruda quanto Jorginho foram à Co-
missão Especial, que analisa o Projeto de Lei nº 25/2007, estudar a possibilidade de modifi-
cação do processo, que ocorreu sem maiores atropelos.

“Tivemos a notícia, no Plenário da Câmara, que o relatório havia sido alterado conside-
rando nosso pleito e estavam tentando que fosse votado ainda naquela noite. No dia seguin-
te, na reunião do Colégio de Líderes, o novo relatório apresentado também foi aprovado e 
a votação foi agendada para o dia 13 de setembro, no Plenário da Câmara dos Deputados”, 
afirmou Hamilton, ao celebrar mais esta vitória da entidade.

Entretanto, a votação do projeto foi transferida para a primeira sessão após as eleições 
municipais de outubro.

No gabinete de Laércio Oliveira (cabeceira), 
Hamilton se reuniu com o deputado João 
Arruda

Em outra reunião, Hamilton argumenta com o 
deputado Jorginho Mello
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OPINIÃO

A polêmica dos restritivos de crédito 
e a atuação do SINFAC-SP para 
a regulamentação – Lei Paulista e 
Cadastro Positivo 
Alexandre Fuchs das Neves (*) 

O mercado de recebíveis está sen-
do extremamente prejudicado 
pela notória dificuldade im-

posta pela Lei Paulista nº 15.659/2015, 
determinando que o devedor seja previa-
mente comunicado por escrito, e compro-
vada a notificação mediante o protocolo 
de aviso de recebimento (AR) assinado, 
no endereço fornecido pelo devedor.

Conforme argumenta a própria Sera-
sa, além do custo financeiro, o volume de 
ARs devolvidos sem assinatura é enorme, 
mascarando a realidade da inadimplência 
no mercado.

Para este tema, o SINFAC-SP tem 
apoiado o PL nº 44/2016, que busca exa-
tamente suprimir a necessidade do AR, 
considerando não só o custo, como tam-
bém o fato de que 40% das correspondên-
cias desta natureza sequer são entregues, 
em especial em locais de difícil acesso ou 
prédios sem portaria, isso sem falar no fato 
da impossibilidade de encontrar o devedor, 
em dia de semana e em horário comercial, 
na sua residência, para receber o carteiro. 

Assim, de acordo com a alteração trazida 
pelo PL nº 44/2016, a notificação seria por 
carta simples. 

E, no que se refere ao Cadastro Positi-
vo, o SINFAC-SP enviou as seguintes pro-
posições para a sua modernização:

a. A lei deve passar a tratar também o 
Cadastro Negativo.

b. Deve ser separado o que seja deve-
dor pessoa física e jurídica e, neste 
aspecto, a pessoa jurídica já estaria 
incluída automaticamente no siste-
ma –, podendo evidentemente pedir 
a sua exclusão.

c. E, com isso, haveria a separação 
entre relação de consumo e as rela-
ções mercantis, sendo estas últimas 
as que nos interessam.

E o maior pleito do Sindicato, com 
olhos na modernidade, é para o caso da 
pessoa jurídica, em sendo indispensável a 
notificação do devedor, ao menos que esta 
seja realizada pelo endereço eletrônico for-
necido pela pessoa jurídica, em especial o 
fornecido para fins de cadastro perante a 
Receita Federal, com a inclusão do seguin-
te dispositivo:

Em sendo o devedor pessoa jurídi-
ca, poderá ser usado como endereço 
eletrônico (e-mail), e na ausência do 
que deveria constar no cadastro, nos 
termos do caput, o constante na Re-
ceita Federal – Ficha Cadastral da 
Pessoa Jurídica (FCPJ).
Balizamento legal para esta forma de 

comunicação eletrônica, perfeitamente vá-
lida, já existe, em pleno uso, senão vejamos 
os marcos do mundo digital:

a) 2006 – Processo Judicial Eletrôni-
co, Lei nº 11.419/2006 e a parte que 
trata das comunicações eletrônicas 
dos atos processuais.

b) 2011/2012 – SPED: Sistema Públi-
co de Escrituração Digital

c) Decreto nº 70.235/1972 (alterado em 
2011, 2013 e 2015) – Domicílio Tri-
butário Eletrônico – endereço eletrô-
nico fornecido pelo contribuinte.

d) 2016 - Novo Código de Processo 
Civil, art. 246, V, onde determina 
que com exceção das microempre-
sas e das empresas de pequeno por-
te, as empresas públicas e privadas 
são obrigadas a manter cadastro nos 
sistemas de processo em autos ele-
trônicos, para efeito de recebimento 
de citações e intimações, as quais 
serão efetuadas preferencialmente 
por esse meio (endereço eletrônico 
fornecido aos tribunais).

A validade como prova – documento 
digital em processo judicial – é, então, le-
galmente prevista! 

Por outro lado, contamos com cerca 
de 170 milhões de smartphones no Bra-
sil, que acessam de qualquer lugar os 
servidores de e-mail, e temos ainda com 
o sistema de Certificação Digital pelo 
ICP-Brasil. Então, seria um verdadeiro 
retrocesso manter o mercado de crédito, 
ainda mais de natureza mercantil, preso 
num instituto sabidamente ineficaz, ul-
trapassado e abolido até pelos operado-
res do direito.

Mantenha-se atualizado sobre as 
ações empreendidas pelo SINFAC-SP em 
prol dos seus associados, refletindo-se em 
benefícios não só para a categoria, mas 
para todo o mercado de crédito empresa-
rial no Brasil.

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

De direito penal a peça teatral
SINFAC-SP inova na educação continuada ao relacionar a 
operacionalização da atividade à área criminal e, ao mesmo tempo,  
à dramatização da realidade de muitos empresários brasileiros

Direito Penal Aplicado às Empresas 
de Factoring. Realizada no dia 3 de agosto, 
na Capital, esta foi a primeira palestra do gê-
nero promovida pelo Sindicato, em que foi 
debatida a relação entre o fomento comercial 
e os direitos civil, tributário, trabalhista e 
penal. “Muitas vezes o empresário do setor 
é vítima de fraudes e estelionatos, e precisa 
ter conhecimento dos mecanismos que tem à 
sua disposição para enfrentar essas situações 
desagradáveis”, defendeu o advogado cri-
minalista e assessor do SINFAC-SP na área, 
Flávio Cardoso de Oliveira.

Factoring para Iniciantes. A edição do 
dia 20 de julho deste treinamento, realizado 
na Capital, passou a incluir, em seu progra-
ma, a apresentação da peça “Factoring: Mi-
tos e Verdades”, com a Companhia Te-Ato 
de Teatro, que mostra como um empresário 
consegue escapar da falência ao descobrir 
as soluções do setor. “Pensar que só as gran-
des organizações devem ser profissionali-
zadas é, realmente, um dos mitos a serem 
derrubados por quem esteja ingressando no 
fomento comercial”, salientou o docente 
Rogério Castelo Branco.

Cobrança Judicial e Extrajudicial, 
Ferramentas e Jurisprudência. Ministra-
da no dia 29 de junho, na Capital, pelo con-
sultor jurídico do Sindicato, Alexandre Fu-
chs das Neves, a palestra destacou aspectos 
como as mudanças trazidas à área pelo novo 
Código de Processo Civil (CPC). “Agora, 
pode-se penhorar direitos de um contrato de 
compra e venda, assim como cotas societá-
rias e o próprio estabelecimento comercial 
inadimplente”, exemplificou.

Securitização de Créditos Financeiros, 
Aspectos Legais. Os profissionais que já atu-
am ou pretendem exercer atividade neste seg-
mento recém-incorporado à representação do 
SINFAC-SP, tiveram a oportunidade, no dia 5 
de julho, na Capital, de ter contato com novos 
conceitos sobre o tema. “Nada impede que 
uma empresa de fomento comercial direcione 
a venda dos seus recebíveis para uma securiti-
zadora, que tem a alíquota do PIS/Cofins fixa-
da em 4,65%, contra os 9,25% arcados pelas 
factorings”, resumiram o advogado José Al-
ves Ribeiro e o administrador Vinícius Stopa.

Averiguação Eletrônica de Confor-
midade. Atendendo à demanda pelo tema, 
o Sindicato também marcou presença no 
interior paulista no dia 28 de junho, com 
o curso sobre AVEC e Manual de PLD/FT, 
promovido em Bauru. “Todo atendimento à 
AVEC deve ser realizado pelo Sistema de 
Informações do COAF (SISCOAF), am-
biente protegido e único caminho seguro 
para se fazer este processo”, explicou o ad-
vogado Alexandre Fuchs das Neves.

Gestão da Cobrança. Campinas rece-
beu este treinamento no dia 17 de agosto, 
a fim de levar aos profissionais daquela 
região as últimas informações acerca do 
tema. “O panorama é emblemático, pois se 
por um lado propicia atitudes suspeitas de 
quem busca crédito e eleva a possibilidade 
de fraudes contra as factorings, por outro 
acelera a adoção de ferramentas modernas 
de prevenção a golpes”, afirmou o professor 
Ernani Desbesel.
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Em Bauru, factoring  
é apresentado a 
futuros contadores  
e administradores
Sindicato faz palestra e leva peça teatral 
a evento promovido pelas Faculdades 
Integradas de Bauru

Ao direcionar suas aten-
ções mais uma vez para 
o interior paulista, o 

SINFAC-SP expôs os benefícios 
da atividade para as empresas 
brasileiras, durante o “Encontro 
de Gestores”, realizado no dia 13 
de setembro pelas Faculdades In-
tegradas de Bauru (FIB), com a 
participação de alunos dos cursos 
de graduação em administração, 
contabilidade, RH e logística.

Palestra do diretor Everaldo 
Moreira (Valecred Soluções Finan-
ceiras) mostrou aos estudantes o que 
é e como funciona o factoring, des-
tacando as principais vantagens do 
setor, abrindo espaço para esclarecer 
as dúvidas de uma plateia formada 
por 110 alunos, coordenadores e 
professores da instituição de ensino.

A segunda etapa desta apresen-
tação do factoring aos estudantes 
contou com a peça teatral “Factoring: 
Mitos e Verdades”, com a Cia. Te-
-Ato de Teatro, que tem se apresen-
tado em alguns eventos do Sindicato. 
A trupe, mais uma vez, fez muito su-
cesso e arrancou risadas do público.

“Esta atividade no interior faz 
parte dos esforços empreendidos 
pela entidade para difundir o fo-
mento comercial entre empresá-
rios de diversos setores”, afirmou 
Everaldo, lembrando que, na aber-
tura do evento, os coordenadores 
dos cursos e os professores da fa-
culdade agradeceram pela parceria 
com o SINFAC-SP.

EVENTOS

Análise de Crédito nas Empresas de 
Fomento Comercial. Ponto básico para o 
incremento da segurança nas operações, a 
análise de crédito deve ser fundamentada 
em parâmetros previamente definidos e 
formalizados, a fim de evitar prejuízos no 
dia a dia de uma factoring. “Com um ma-
nual de normas e procedimentos de análi-
se bem definidos, fica mais fácil evitar ar-
madilhas como a concentração excessiva 
da carteira e a baixa da guarda diante de 
clientes mais antigos”, argumentou o pro-
fessor Rogério Castelo Branco, durante o 
curso realizado no dia 15 de junho, na Ca-
pital. “Substituir decisões personalistas 
por uma política de crédito formal pode 
fazer toda a diferença entre o sucesso e o 
fracasso”, complementou. Com auditório lotado, o diretor Everaldo Moreira 

explicou detalhes sobre o fomento comercial

Cia. Te-Ato de Teatro encenou a peça “Factoring 
Mitos e Verdades”

Plateia se divertiu com a peça, que mostra as agruras 
de um empresário até conhecer o factoring

Duplicatas Virtuais e Nota Fiscal 
Eletrônica – CVM 531. A forte presença 
de empresários e colaboradores de facto-
rings de Piracicaba e da região reforçou 
ainda mais os conhecimentos desses pro-
fissionais em relação às duplicatas virtuais 
e à nota fiscal eletrônica. Promovido no dia 
11 de agosto, o treinamento abordou uma 
série de temas como certificação digital e 
assinatura eletrônica. “Os fraudadores fa-
zem de tudo para sempre estar um passo 
adiante das vítimas. E o setor tem busca-
do constante atualização sobre estas e ou-
tras matérias, a fim de se enquadrar mais 
rapidamente às demandas do mercado”, 
afirmou o consultor jurídico da entidade, 
Alexandre Fuchs das Neves.
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AGENDA

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Eventos – 4º trimestre 2016

Agenda sujeita a alterações
Para mais informações, acesse nosso site: www.sinfac-sp.com.br, e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br ou ligue: (11) 3105-0615.

OUTUBRO
Data Palestra/Curso Docente Local

19
Garantias na Operação de Fomento Comercial – Operação com 
Empresas em Recuperação Judicial

Alexandre Fuchs das Neves São Paulo

20 Cobrança Judicial e Extrajudicial – Ferramentas e Jurisprudência Alexandre Fuchs das Neves
São José  
do Rio Preto

26
Boas-vindas aos novos associados – Palestra “O Fomento 
Comercial Moderno, Seguro, Competitivo e Rentável”

Ernani Desbesel São Paulo

27 Prevenção a Fraudes Alexandre Fuchs das Neves Sorocaba

Data Palestra/Curso Docente Local

09
Cobrança Extrajudicial e Judicial no Novo Código  
de Processo Civil – Ferramentas e Jurisprudência

Alexandre Fuchs das Neves São Paulo

17 Análise de Crédito para as Empresas do Setor Rogério Castelo Branco São Paulo

Data Evento Local

1º Jantar de Confraternização São Paulo

Anote na agenda!
1º de dezembro

Jantar de Confraternização
Para mais informações: eventos@sinfac-sp.com.br ou (11) 3105-0615


