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SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORING DO ESTADO DE SÃO PAULO
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E depois do Artigo 73-A?

EDITORIAL

DIRETORIA

Setor de alma lavada

HAMILTON DE BRITO JUNIOR
Presidente

A

mais expressiva vitória do fomento comercial no Legislativo ocorreu no último 7 de agosto, com a

Lei Complementar nº 147/2014 atualizando

1º Vice-Presidente

MARCOS LIBANORE CALDEIRA
2º Vice-Presidente

LUIZ FERNANDO DIAS LYCARIÃO DA TRINDADE

o Estatuto Nacional da Microempresa e da

Diretor Secretário

Empresa de Pequeno Porte.

MARIA ISABEL SALVIATI CAMARGO

Além de englobar mais 140 atividades

Diretora Social e de Eventos

no Simples Nacional, a nova legislação

JOSÉ CARLOS FRANCISCO

trouxe novidades como o art. 73-A, atendendo com isso uma justa demanda do setor, ao proibir a nefasta prática que muitos
sacados ainda insistem em adotar – a recusa em pagar a terceiros. Este grande avanço se deu graças ao intenso
trabalho desenvolvido pelo SINFAC-SP, com o amplo apoio da ANFAC,
dos empresários associados e de diversos parlamentares.
Nesta edição do nosso Informativo o leitor poderá conferir os detalhes desta grande vitória, que nos coloca diante de outro desafio: torná-la
efetiva, ao difundir amplamente seus princípios e alcance. O objetivo é
chegar ao maior número possível de empreendedores no Brasil inteiro.
Para começar, enviaremos uma carta explicativa sobre o art. 73-A ao
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corpo diretivo das 1.000 maiores empresas do País, em especial aquelas
que reconhecidamente se recusam a pagar a terceiros. Paralelamente,
alertaremos as empresas produtoras de software ERP, para que essas soluções sejam atualizadas de acordo com a legislação agora vigente.
Ao mesmo tempo, instaremos ao máximo o engajamento de entidades como sindicatos e federações de áreas estratégicas para o factoring
ligadas à indústria, comércio, serviços, contabilidade, finanças, direito,
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micro e pequenas empresas.
Outro importante acontecimento recente, neste caso abrangendo a jurisdição do SINFAC-SP, foi a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de
2 de julho, durante a qual foi aprovada a entrada das securitizadoras de
crédito em nossa base associativa. Esta boa notícia é o foco da reportagem
retratando de que forma os empresários deste segmento estão enxergando
a mudança em sua representação sindical no Estado de São Paulo.
Já em outra matéria, o destaque fica por conta do cenário econômico
do País, emissário de profundas preocupações com o presente e o futuro
próximo, principalmente por ser este um dos anos mais atípicos dos últimos tempos, seja pela Copa do Mundo, seja pela indefinição repentina
que tomou conta do quadro eleitoral. Mesmo assim, a escassez de crédito
na praça tem o poder de estimular mais oportunidades para o fomento
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tos como a aprovação do art. 73-A que nos dão orgulho em atuar neste
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setor e nos deixam a alma lavada e purificada, pensando firmemente em
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comercial.
Enfim, embora ainda tenhamos muitos desafios pela frente, são fa-

novas vitórias.

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP

TIRAGEM: 3.500 exemplares

ENTREVISTA

Fabricando sucessos
Recuperação industrial bem-sucedida abriu caminho
para factoring igualmente vencedora

A

ntes de ter sua própria empresa, em Campinas, o engenheiro
mecânico Francisco Jovetta e a
administradora Edilane Pádua sentiram na
pele problemas que até hoje, com invejável
conhecimento de causa, ajudam uma gama
de indústrias a resolver.
No final dos anos 1990, ambos receberam o desafio de recuperar financeiramente
a fábrica onde trabalhavam, na vizinha Sumaré. A experiência teve a participação de
uma factoring e, de tão positiva que foi, ajudou a motivá-los a também entrar no ramo.
Hoje, além do antigo empregador que
se tornou um cliente fiel dessa dupla de
empreendedores, compõem a carteira da
Fratto Fomento Mercantil muitas outras
testemunhas do êxito trazido pela sua forma de trabalhar.
Os princípios cultivados, ao longo destes onze anos de atuação, têm como prioridades a transparência e o desejo de ver o
cliente realmente se reerguer, ao invés de
tornar-se um eterno dependente.
SINFAC-SP: No que consiste, exatamente, a ideia de ver o cliente de fato
recuperado, ao invés de precisar sempre
de recursos externos para viabilizar sua
operação?
Edilane: Além de toda a vivência
acumulada nos diversos aspectos de uma
fábrica, pesou bastante em nossa decisão
de abrir uma factoring especializada neste segmento a intenção de reestruturar as
indústrias em crise, e não sugá-las, como
muitas vezes ocorre quando se escolhe o
parceiro errado nos momentos difíceis.
Nós queremos, na verdade, normalizar o
fluxo de caixa, essa é a natureza da nossa
operação, e não nos transformarmos em
sócios vitalícios do cliente.
SINFAC-SP: Esse perfil de atuação
também requer uma forma de agir diferenciada por parte da própria clientela?
Francisco: Sim, e é justamente por isto

que nós somos extremamente seletivos ao
definir a quem iremos atender, pois para obter bons resultados – e temos vários casos
assim – é fundamental haver transparência
também do outro lado, sem artifícios que
possam mascarar os problemas e tornar
mais difícil ainda a adoção das melhores soluções. Nossas origens nos permitem fazer
contas rápidas num simples giro pela produção, e isso sempre ajuda a perceber quando
vale ou não a pena aceitar um trabalho.
SINFAC-SP: Os resultados dessa estratégia podem ser considerados satisfatórios?
Edilane: Sem dúvida. Temos hoje dez
colaboradores e cerca de cem clientes ativos. E mesmo agindo desde o início de forma paulatina e cautelosa, procurando aprender bastante antes de expandir a atuação,
registramos uma evolução próxima de 30%
em nosso faturamento já no primeiro ano de
atividade. Ultimamente, nosso crescimento
médio anual tem oscilado entre 8% e 9%.
Como somos seletivos ao montar nossa
carteira, conforme já dito, e altamente com-

petitivos em relação aos bancos, que continuam deixando muito a desejar ao atender
as necessidades das empresas pequenas e
médias, nos mantemos otimistas quanto à
evolução desses números.
SINFAC-SP: E como a Fratto tem
procurado dar continuidade à sua própria evolução, em termos gerais?
Francisco: Há dois anos tivemos outro
momento marcante, com a contratação de
um parceiro para nos auxiliar no posicionamento de marketing, a partir do estudo
de logotipia, identidade visual e o próprio
leiaute de nossas instalações. Buscávamos
uma visibilidade no mercado condizente
à experiência até então acumulada. Foi
mais uma grande oportunidade de reflexão sobre a nossa trajetória, e isto já nos
permite prever novos passos graduais, porém sólidos. Dentre eles, dar grande escala
à experiência bem-sucedida de detectar,
dentro de uma empresa, meios concretos
que simplesmente permitiram dobrar o seu
faturamento, algo plenamente viável em
boa parte dos casos.

Edilene e Francisco, com a dedicada equipe da Fratto
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Oportunidades para o factoring
Baixa oferta de crédito para micro, pequenas e médias
empresas e cenário econômico estagnado ampliam espectro
de atuação das factorings

E

mbora as medidas econômicas
apregoadas pelo Ministério da
Fazenda e Banco Central, nos últimos meses, possam gerar até R$ 140 bilhões em empréstimos – coincidentemente
a mesma cifra movimentada anualmente
pelo fomento comercial no Brasil –, a escassez de crédito poderá continuar sendo
um dos principais gargalos para a expansão dos negócios.
Ao mesmo tempo, a entrada na chamada recessão técnica e as incertezas quanto à
possibilidade de alta da inflação acabaram
por levar diversas instituições financeiras a
tomar decisões um tanto contraditórias. Em
um primeiro momento colocaram freios à
liberação de linhas de crédito para as micro
e pequenas empresas. Pouco depois, curio-

Thinkstock
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samente, anunciaram estratégias revelando
interesse em abocanhar uma fatia maior
deste mesmo nicho de mercado.
Levantamento intitulado “Projeções
Macroeconômicas e Expectativas de Mercado”, de autoria da FEBRABAN e divulgado em agosto, traçou um retrato bastante
preocupante. Se neste ano a oferta de crédito já recuou de 13,1% (abril) para 12,4%
(junho), a previsão relativa a 2015 é igualmente inquietante, ao manter tal patamar
ante a expectativa inicial de 12,7%.
Paralelamente, pesquisa do Sindicato
da Micro e Pequena Indústria do Estado
de São Paulo revelou outro dado assustador: 32% das micro e pequenas indústrias
paulistas – representadas por 316 dirigentes
– não têm capital de giro suficiente para ge-

rir seus negócios, maior número registrado
desde outubro de 2013.
Para o fomento comercial, que gradualmente deve ganhar mais segurança jurídica, face à promulgação da Lei Complementar nº 147/2014, a escassez de crédito
bancário, inversamente, acaba por abrir
novas oportunidades. A legislação admitiu
140 novas categorias no Simples Nacional,
e incluiu o Artigo 73-A, proibindo que se
vede a negociação de títulos entre factorings e MPEs.
Segundo o presidente do SINFAC-SP,
Hamilton de Brito Junior, o cenário de
crédito mais escasso fará com que essas
empresas tenham imensa dificuldade, por
exemplo, para gerar novos negócios, mediante um fluxo de caixa não raro insuficiente para saldar o mero pagamento dos
tributos devidos.
“Infelizmente, o mercado financeiro
nacional ainda ignora a importância das micro, pequenas e médias empresas. Ao contrário deste equívoco histórico, o fomento
comercial tem sido pródigo, ano após ano,
em ajudá-las a girar o caixa com mais fluidez. Com o crédito rareando, o mercado automaticamente abrirá um novo conjunto de
oportunidades para o nosso setor”, prevê o
dirigente.
Entre as instituições bancárias, por sua
vez, é consenso que a inadimplência das
MPEs atrapalha o acesso delas ao crédito,
mas a realidade que os números mostram
é um pouco diferente. Enquanto bancos de
peso têm conseguido êxito em diminuir os
índices de insolvência – mesmo que, em
contrapartida, sintam a diminuição da carteira de micro e pequenas empresas –, a
Serasa Experian revela que a pontualidade
de pagamento praticamente ficou estável –
de 95,4% do total em 2013 para 95,3% no
ano em curso.
“O atual volume de crédito disponível
está praticamente estável em relação ao ano

CONJUNTURA
passado e assim deve permanecer nos próximos exercícios. Não existe um número
mágico, mas para que o país possa crescer
4% ao ano, com consumo e investimentos
se expandindo um pouco mais do que isso, é
razoável imaginar que o mercado de crédito
deva crescer entre 5% e 10% no mesmo período para fazer frente a essa necessidade”,
pondera o economista Fabio Pina, assessor
econômico da FECOMERCIOSP.
Ainda de acordo com levantamento da
Serasa Experian, a participação das pequenas e médias empresas no estoque total de
crédito bancário caiu de 43,4% em março
de 2011 para 38% no fim do primeiro trimestre deste ano. Esta diminuição leva a
outra situação problemática. “Sem muitas
alternativas, cada vez mais, as companhias
de menor porte têm recorrido aos limites
de crédito de seus sócios enquanto pessoas físicas”, alerta o consultor financeiro do
SEBRAE-SP, João Carlos Natal.

BLINDAGEM
Mas como é possível para empresas
de fomento comercial se blindar em meio
ao quadro econômico desfavorável pelo
qual estamos passando? “Não há mágica
nesta hora. As factorings vão ter também
que melhorar a qualidade da análise de
crédito, bem como sua liquidez”, argumenta Fabio Pina.
Segundo ele, um cenário de baixo crescimento implica o acirramento das condições
de emprego e consumo. “Esta situação atinge
tanto os trabalhadores – que podem se tornar
inadimplentes – quanto as empresas, que deixam de vender, reduzem seu fluxo de caixa
e se tornam presas mais fáceis do mercado
pela falta de crédito e aumento do risco de
que seus próprios recebíveis se tornem menos atraentes a bancos e financeiras”, ressalta
o assessor da FECOMERCIOSP.
Ainda para o economista, o conjunto
de fatores negativos do atual momento faz
com que “a expectativa para o ano que vem
seja de um volume de crédito estável para
as pessoas jurídicas, o que é um sinal muito
ruim de estagnação”, analisa.
Traduzindo: 2015 será um ano bastante
promissor para o fomento comercial continuar crescendo e se consolidando como
uma importante e segura alternativa para as
MPEs girarem seu caixa.

“Não há mágica nesta hora.
As factorings vão ter também
que melhorar a qualidade da
análise de crédito, bem como
sua liquidez”

“Sem muitas alternativas, cada
vez mais, as companhias de
menor porte têm recorrido aos
limites de crédito de seus sócios
enquanto pessoas físicas”

Fabio Pina, assessor econômico da
FECOMERCIOSP

João Carlos Natal ,consultor financeiro
do SEBRAE-SP

SEM BOLA DE CRISTAL
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Novo marco para
o fomento comercial
Lei Complementar nº 147/2014 leva o setor a um novo patamar,
ao incluir em seu teor o art. 73-A, que garante às micro
e pequenas empresas o direito de negociar com as factorings
os seus títulos de crédito

O
6

dia 7 de agosto de 2014 ficará
marcado para sempre na história
do fomento comercial brasileiro,
como a data em que o setor alcançou um
novo estágio evolutivo, a partir da promulgação da Lei Complementar nº 147/2014,
fruto do PLC 60/2014 e que alterou a Lei
Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).
A legislação incluiu em seu teor um
grande pleito do setor, que sempre sofreu
com a recusa de grandes empresas de pagar
seus títulos de crédito a terceiros, no caso,
as factorings. Elas alegam não reconhecer
a transferência de suas dívidas com fornecedores, insistindo em pagar apenas aos credores originais.
Agora, com o art. 73-A, esta prática fica
oficialmente proibida, abrindo caminho para
que as micro e pequenas empresas possam
negociar seus créditos com as empresas de

fomento mercantil. Os benefícios são muitos, como a elevação da fluidez de caixa das
MPEs, que poderão, inclusive, direcionar
recursos para a compra de matéria-prima de
modo mais organizado.
De acordo com o artigo 73-A: “São
vedadas cláusulas contratuais relativas à
limitação da emissão ou circulação de títulos de crédito ou direitos creditórios originados de operações de compra e venda
de produtos e serviços por microempresas
e empresas de pequeno porte”.
“Esta nova fase do fomento comercial
levará a nossa atividade a se desenvolver
mais rapidamente, sendo igualmente presumível a elevação no volume de negócios
realizados com as micro e pequenas empresas. Certamente haverá mais segurança jurídica nas operações, tornando mais saudável
o ambiente de negócios”, afirma o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito
Junior, que acompanhou de perto a sanção

presidencial desta legislação, em cerimônia
realizada em Brasília.
Além do dirigente, a entidade foi representada na solenidade pelo vice-presidente
Marcos Libanore Caldeira. Na capital federal, também se fizeram presentes diversas
lideranças empresariais e políticas, com destaque para o ministro-chefe da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa (SMPE) da Presidência da República, Guilherme Afif Domingos, o ministro-chefe da Casa Civil, Aluízio
Mercadante, os presidentes Renan Calheiros
(Senado), Henrique Eduardo Alves (Câmara
dos Deputados) e Luiz Barretto (Sebrae),
além do deputado federal Guilherme Campos, presidente da Frente Parlamentar das
Micro e Pequenas Empresas.
Bastante concorrida, a solenidade contou com um marcante discurso do ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa (SMPE) da Presidência da República, Guilherme Afif Domingos, que apro-

Ministro Afif e a presidente Dilma, no histórico 7 de agosto

ESPECIAL
veitou o momento para cobrar dos poderes Executivo e Legislativo mais atenção
na busca por mecanismos que diminuam
a burocracia para abertura e fechamento
de empresas e a quantidade de obrigações
acessórias. O ministro lembrou ainda da
necessidade de uma ampla revisão da tabela do Simples.
A presidente Dilma Rousseff reconheceu a importância dos aprimoramentos das
leis. “Este tipo de ação exige estratégia e
prática do diálogo, visando a construção
de consensos. Esta Lei Complementar foi a
única aprovação dessa legislatura por unanimidade. Por isso, podemos dizer que ela
é fruto de um entendimento sobre o que é
melhor para o Brasil”, acrescentou.
A LC nº 147/2014 atualizou as regras
do Simples Nacional, estabelecendo como
critério de adesão o porte e o faturamento da
empresa, em vez da atividade exercida. Essas normas, em especial, começam a valer a
partir de 1º de janeiro de 2015 e beneficiarão em torno de 450 mil empreendimentos.
“Nossa expectativa é que haja a conscientização das grandes empresas sobre a
importância em se permitir a livre negociação dos direitos creditórios, sejam das
micro e pequenas empresas, ou das médias
e grandes, que também realizem vendas
para quem insiste em criar embaraços para
a circulação dos direitos creditórios, algo
que, em minha opinião, sempre foi vedado pelo art. 8º da Lei nº 5474 (Lei das
Duplicatas), em vigor desde 18 de julho
de 1968”, avalia o presidente da ANFAC,
Luiz Lemos Leite.
De acordo com o dirigente, a observância desta legislação foi banalizada por toda
a sorte de expedientes e interesses acobertados pela impunidade, que só acarretam prejuízos às vendas das pequenas e médias empresas, que se sentem constrangidas diante
de seus sacados, na maioria das vezes, com
maior poder de barganha.
“Agora, para que não tenhamos uma ‘letra morta’, o setor deverá tomar uma série de
providências, um passo de cada vez, para que
tenhamos a efetividade da norma”, observa o
consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre
Fuchs das Neves, lembrando que o Estatuto,
por ser Lei Complementar, se sobrepõe formal e materialmente às leis ordinárias, por
exemplo, o Código Civil.

O diretor Libanore e o presidente Hamilton representando o Sindicato no evento, realizado
no Palácio da Alvorada, onde também estiveram os deputados Guilherme Campos (acima)...

... e Pedro Eugênio, ambos de vital importância nesta conquista marcante para o factoring
e o empreendedorismo em nosso país, de uma forma geral
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Art. 73-A: SINFAC-SP publicou anúncio nos jornais Folha de S.Paulo,
O Estado de S. Paulo, Diário do Comércio e DCI

“Nossa expectativa é que haja a
conscientização das grandes empresas
sobre a importância em se permitir a
livre negociação dos direitos creditórios”
Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC

ESPECIAL

SINFAC-SP recebe
felicitações pela conquista
O árduo trabalho desenvolvido pelo Sindicato na busca
da inclusão do art. 73-A na Lei nº 147/2014 tem recebido integral
apoio e reconhecimento do setor. A seguir, leia a íntegra de duas
mensagens recebidas pela entidade

Ao ilustríssimo presidente do SINFAC-SP Hamilton de Bri-

Caro Sr. Hamilton!

to Junior
Escrevo ao amigo para parabeÉ com imensa satisfação que, através desta carta, FELI-

nizá-lo pela importante conquista

CITO Vossa Senhoria pelo pleito magistralmente alcançado,

para o setor de factoring com a in-

qual seja a inclusão do artigo 73-A ao Estatuto Nacional da

clusão do art. 73-A ao Estatuto Na-

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

cional da Microempresa e da Em-

Tal feito se demonstra tão grandioso que seus efeitos podem
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presa de Pequeno Porte.

transcender para além das micro e pequenas empresas, atin-

Gostaria de dizer que são lutas

gindo todos os negócios que permeiam o setor de factoring.

como esta, que o SINFAC-SP abra-

Uma vitória expressiva digna de nota nos maiores meios de

çou de forma exemplar, que aca-

comunicação brasileiros.

bam por melhorar as condições

Vossa postura à frente desse desafio de fazer com que o

de trabalho das micro e pequenas

setor de factoring tenha o reconhecimento de sua posição

empresas do Brasil, ressaltando

perante a economia brasileira, setor este que tanto tem a

o efeito extremamente positivo às

oferecer para o crescimento do país diante da sua relevante

empresas de factoring que com elas

função socioeconômica, é digna de mérito, e que somente po-

operam.

deria ser resultante do trabalho ímpar desempenhado à frente de nossa classe.
Pois um visionário é aquele em que todos desacreditam,
mas que na hora em que é exigido se mostra à frente de seu
tempo.

Peço a gentileza de transmitir
essas palavras a todos que auxiliaram nesse processo e receba meus
sinceros parabéns pela conquista.
Hoje estou reproduzindo a notí-

Gostaria de estender meus mais sinceros cumprimentos a

cia publicada no site do SINFAC-SP

todas as pessoas que se dedicaram para atingir este marco

para que esta conquista possa ser

histórico, jamais alcançado anteriormente, e agora podendo

ainda melhor divulgada para todos

ser compartilhado com todos os demais SINFACS (Sindicatos

os cantos de nosso Brasil.

das Sociedades de Fomento Mercantil) e a ANFAC (Associação Nacional de Fomento Comercial), e principalmente, todos
os empresários atuantes neste mercado.
Finalizo enaltecendo suas decisões à frente do SINFAC-SP, que
conduzem honrosamente para o sucesso de nosso Sindicato.

Grande abraço,
Ernani Desbesel
Professor e consultor na Ernani
Desbesel – Gestão de Riscos e
Treinamento Profissional e vice-

Pio Daniele

presidente da área digital na WBA

Diretor do SINFAC-SP e presidente (gestão 2007-2010)

Informática.

CONTABILIDADE

Obrigações acessórias: o outro
nome da burocracia
Marco Antonio Granado

P

revistas no artigo 113, parágrafo 2º,
do Código Tributário Nacional, as
obrigações acessórias refletem-se
direta e negativamente nas contas das empresas e no dia a dia dos profissionais das
áreas tributária e contábil.
Embora a Constituição Federal de 1988
crie alguns limites aos governantes, vedando a eles aumentar tributos de forma deliberada e sem a anuência do Poder Legislativo,
sistematicamente eles encontram brechas
jurídicas para contornar a legislação.
Cada vez mais eficientes contra a sonegação tributária, as obrigações acessórias
apoiam-se na necessidade da existência de
controles, em especial por parte do governo,
mas que são transferidos para os contribuintes. Com isso, a administração pública consegue cruzar informações de várias origens
em uma central única.
Nos últimos anos o surgimento de centenas de obrigações acessórias trouxe alterações e aprimoramentos, novos layouts,
softwares, informações e prazos de entrega,
gerando intensa mudança nos profissionais
envolvidos, que incrementaram os processos de atualização intelectual e de acompanhamento das transformações trazidas por
essas exigências legais.
Dentre todas as obrigações acessórias
instituídas recentemente, as mais poderosas
são aquelas inseridas no Projeto SPED. Criada pelo Decreto nº 6.022, de janeiro de 2007,
a sistemática alimenta a base de dados da
Receita Federal do Brasil, sendo um grande
avanço na informatização da relação entre o
fisco e os contribuintes, tornando mais ágil a
identificação de ilícitos tributários.
Para se ter uma ideia, os dados da RFB
mostram que, no primeiro semestre deste
ano, a fiscalização tributária registrou aumento de 21,8% no total de autuações ocorridas no mesmo período de 2013, volume
que vem aumentando sem parar.

Não podemos deixar de lembrar que
existem obrigações acessórias federais,
estaduais e municipais, comuns a todos os
contribuintes, mas, ao mesmo tempo, há
outras específicas por setor de atuação e por
tipo de opção tributária.
As obrigações acessórias visam, cada
vez mais, dar subsídios aos agentes fiscalizadores utilizando-se da sofisticação dos
softwares e hardwares para analisar um
grande número de informações em tempo
recorde e com precisão incontestável. Além
disso, conseguem cruzar os dados entre o
nosso sistema financeiro bancário e todas as
operações realizadas entre os contribuintes,
transformando este ambiente em um imenso “Big Brother Tributário”.
No fomento comercial não é diferente. A atividade também sofre com a
burocracia trazida por tantas obrigações
acessórias. São elas: Declaração de Impostos Retidos na Fonte (Dirf), Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED),
Controle Fiscal Contábil de Transição
(FCont), Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF), Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ),
EFD-Contribuições (PIS e Cofins) e (Escrituração Fiscal Digital) e Escrituração
Contábil Digital (ECD). Entretanto, não
podemos nos esquecer de que existem
outras obrigações acessórias, cabendo ao
seu contador informar sobre as características de cada uma.
A não entrega de qualquer um desses
documentos no prazo determinado acarretará multa. Por este e outros aspectos,é
fundamental que haja o máximo de atenção no preenchimento dos dados requeridos pela autoridade tributária, sempre
evitando encaminhá-los com incorreções
ou mesmo incompletos, pois o cruzamento destas informações está cada vez mais
detalhado.
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Marco Antonio Granado é empresário
contábil, contador, bacharel em direito,
pós-graduado em direito tributário
e consultor tributário e contábil do
SINFAC-SP – Sindicato das Sociedades
de Fomento Mercantil Factoring do
Estado de São Paulo

INTERAÇÃO

Securitizadoras de casa nova
Associados aprovam inclusão das securitizadoras na base de
representação do SINFAC-SP

E
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argumenta o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior.
Todo o processo de absorção deste segmento à base do Sindicato levará em torno
de dois anos, embora já tenha eficácia legal
após o registro cartorial da ata da AGE. Por
último, o documento será arquivado no Ministério do Trabalho.

m franca expansão, a securitização
de crédito acaba de ganhar novos
contornos, após os empresários filiados ao Sindicato aprovarem, por aclamação, em 2 de julho, a entrada deste segmento na base representativa do SINFAC-SP.
Ao menos dois motivos viabilizaram
esta deliberação. O primeiro foi a busca do
setor por uma representação sindical específica, algo que a sinergia existente entre o
perfil de atuação do factoring e da securitização proporciona ao SINFAC-SP.
O segundo encontra respaldo no Parecer Normativo nº 5 da Receita Federal, de
11 de abril de 2014, que as equiparou tributariamente às empresas de fomento comercial (Lucro Real).
Sem poder optar pelo Lucro Presumido
– regime tributário que acelerou a migração
para este segmento – o mercado já sente o
peso da medida. Algumas securitizadoras,
inclusive, estão tomando a difícil decisão
de encerrar as operações neste tipo de atividade, passando a gerenciar um FIDC ou
simplesmente retomando o fomento comercial como foco prioritário.
“Ao fazer parte de nossa base, as securitizadoras se beneficiarão das mudanças positivas pelas quais o factoring vem passando
nos últimos anos, incluindo o maior reconhecimento do Judiciário e do Legislativo”,

Por outro lado, a dinâmica do mercado
mostra que há saídas menos traumáticas
para suplantar esta barreira fiscal, como a
encontrada pela paulistana Perdizes Fomento, que tem se ajustado às exigências legais.
Hoje, a securitização – desenvolvida pela
empresa há somente dois anos – responde
por 60% das operações. “Uma consultoria
tem nos auxiliado na adaptação às normas.
Afinal, o mercado se desenvolverá com a
representação do SINFAC-SP”, afirma o
sócio-diretor Jamir Crevelaro.
Diante das discussões do momento
sobre a modalidade e também do fato de
atuar neste segmento há somente oito meses, a Size Factoring, de Piracicaba, está
se adaptando à nova situação. “Decidimos
segurar um pouco a transição, apesar de
30% dos nossos negócios envolverem a
securitização de créditos empresariais”,
salienta o economista e sócio-diretor Le-

andro Lucas Zen, cuja companhia foi fundada em 2012.
Definida pelo empresário Renato Cardili, diretor do Grupo Attica, como um dos
grandes nós existentes na securitização, a
tributação é uma barreira que precisa ser
vencida. “Agora, com o apoio do Sindicato
e sua ótima relação com os diversos órgãos
governamentais, será mais fácil tratar de
nossas demandas”, ressalta. Estabelecida
em 2001 em Araraquara, a empresa opera
com securitização desde 2009.
Na mesma linha, o empresário Clidio Pereira de Carvalho Neto, diretor de relações com
os investidores da Brasil Agrosec, que se associará ao Sindicato em janeiro de 2015, espera
que a entidade crie uma comissão para agregar
as securitizadoras no âmbito sindical. “Nosso foco está na securitização de recebíveis do
agronegócio”, comenta o executivo, há 44 anos
no mercado financeiro e de capitais.
Embora opere com securitização desde
2012, a modalidade já representa em torno
de 35% dos negócios da Vale Cred, empresa de Tatuí aberta em 2001. “Acredito que
o Sindicato esteja preparado para orientar
e apoiar o segmento”, pondera o assessor
da direção Daniel Francisco Goulart, revelando a realização de um minucioso estudo
para avaliar os prós e contras antes de operar nessa atividade.

Renato Cardili, da Attica

Clidio P. de Carvalho Neto, da Brasil Agrosec

Daniel Francisco Goulart, da ValeCred

ALTERNATIVAS

JURÍDICO

A legalidade do direito de regresso
Alexandre Fuchs das Neves

O

desconhecimento acerca dos detalhes da nossa atividade – em especial os de ordem jurídica – é, hoje,
um dos gargalos do setor, causador de muita
confusão entre dois mundos bem distintos:
o Direito Cambiário e o Direito Civil. Esta
crítica baseia-se nos diversos julgamentos
equivocados, segundo os quais, no fomento
comercial existe a assunção do risco do crédito, e que o regresso desnaturaria o contrato.
Outros alegam que, havendo regresso,
a operação ficaria desconstituída, passando
a ser interpretada como desconto bancário.
Entretanto, a lei não restringe tal garantia
apenas para as casas bancárias, dentre tantas outras diferenças entre as modalidades
contratuais referidas.
Hoje, a maioria das nossas operações
está lastreada em títulos de crédito e, pela
lei, a forma de transferência de tais obrigações ocorre sempre pelo endosso cambial,
com o endossante garantindo a adimplência. Além disso, nosso contrato-mãe regra
que, quando os direitos creditórios estiverem lastreados em títulos de crédito, serão
transferidos mediante endosso em preto.
Assim, o endossante sempre garantirá o
pagamento, salvo tenha estipulado, no momento do endosso, ressalva “sem garantia”.
Exemplo claro disso é o voto do Des.
Campos Melo, na Apel. 991.08.075202-8,
que num só estudo entende pela validade do
direito de regresso e pela garantia da nota
promissória, sendo o direito de regresso irrenunciável (grifo nosso):
Ainda que doutrinariamente isso
possa ser sustentado, o fato é que não
há no ordenamento nenhuma vedação
com tal conteúdo. Admitir tal restrição
acarretará ofensa ao princípio constitucional da legalidade (art. 5º, II, da
Constituição Federal).
Com efeito, é sabido que as operações de factoring não estão revestidas
de tipicidade legal. Não há, no ordenamento positivo, dispositivos que as regulem. Então, é inelutável a conclusão
de que os apontamentos doutrinários a

respeito de sua natureza jurídica, por
respeitáveis que sejam, não podem ser
adotados pelo intérprete e aplicador da
lei quando contravenham algum dispositivo legal. É o que ocorre em relação
à instituição de garantias suplementares, que, em meu entender, podem ser
convencionadas.
E no caso em tela o apelado assumiu expressamente a posição de garantidor solidário no contrato de cessão de
direitos creditórios (cf. fls. 52/55), além
de ter firmado as notas promissórias em
questão. Isso é possível, tanto quanto é
possível que a endossatária de duplicatas objeto de contrato de factoring possa exercer seu direito de regresso contra a endossante e sacadora dos títulos,
justamente por não haver no ordenamento nenhuma vedação a respeito.
Não há nenhum fundamento legal a sustentar a assertiva de que nas
operações de factoring em que haja
endosso de títulos não é possível o
exercício do direito de regresso e que
o risco do negócio deve ficar concentrado no endossatário. Ao contrário, se
os títulos são transferidos por endosso,
esse endosso estará necessariamente
sujeito ao regime da Lei Cambiária,
que assegura o direito de regresso ao
endossatário e não prevê modalidade
de renúncia. Mesmo aquela renúncia
porventura expressa em contrato de
fomento mercantil seria inócua, visto
que a lei não admite declarações cambiárias fora da cártula (cf., a propósito,
Francisco José Roque, “Dos Contratos
Civis-Mercantis em Espécie”, Ed. ícone, 1997, p. 18). A renúncia ao direito
de regresso só poderá ser juridicamente
válida, em caso de transferência por endosso, quando e se houver modificação
legislativa (Fran Martins, “Contratos e
Obrigações Mercantis”, Ed. Forense,
7a ed., 1984, p. 554).
Assim, aliás, já se decidiu nesta Câmara (Ap. 1.320.431-8, de São Paulo).

E esse entendimento também já foi externado no Superior Tribunal de Justiça
(Rec. Esp. 820.672/DF, 3a T., Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, v. u., DJU
1.4.2008).
Em consequência, se é possível o exercício do direito de regresso cambiário, também será admissível a instituição de garantia suplementar na contratação de operação
de factoring.
A legalidade de tal assunção é perfeitamente lastreada, inclusive na Constituição
Federal, e não encontramos texto de lei que
nos permita ou autorize concluir pela proibição do regresso no contrato de fomento
comercial, ainda mais quando este estiver
expressamente contratado.
Assim, malgrados os julgamentos contrários, o regresso por inadimplência tem
base contratual e legal, e deveria ser respeitado, e não simplesmente negado por mero
desconhecimento da atividade.

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

Capacitação profissional em
constante movimento
Característica marcante dos cursos e eventos do Sindicato, flexibilidade
de conteúdo otimiza abordagem de temas essenciais para o trabalho dos
profissionais do setor
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m um ano repleto de vitórias marcantes obtidas pelo fomento comercial
em diversas frentes, o SINFAC-SP vem incrementando o escopo da grade de cursos e eventos, sempre se adaptando às mudanças de rumo que
determinadas legislações sofrem durante os meses seguintes à sua aprovação.
“Foi o caso do curso sobre a Resolução 21/2012, que passou por algumas atualizações de conteúdo, em sintonia com o objetivo de aproximar ao máximo as empresas do
setor à realidade do mercado”, explica o consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre
Fuchs das Neves, responsável pela adaptação.
Após a mudança, o curso passou a ser denominado “Treinamento e Formação
de Política – Compliance – Aderência à Res. 21/2012 COAF - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo – Setor Factoring”.
Episódio igualmente recente, a aprovação da entrada das securitizadoras na
base representativa do SINFAC-SP levou a entidade a formatar um curso voltado
para quem opera neste segmento – “Gestão da Cobrança de Empresas de Fomento
Mercantil e Securitizadoras”.
Para comemorar esta e outras transformações positivas, o Sindicato promoverá
no dia 4 de dezembro, às 20 horas, o seu tão esperado Jantar de Confraternização,
durante o qual brindará as conquistas de 2014, com os associados e os diversos
representantes de entidades coirmãs, além de lideranças políticas e empresariais.
Até o fim do ano o SINFAC-SP promoverá mais sete eventos – embora este
número possa subir, segundo a demanda dos profissionais. Veja ao lado a agenda
atual, que se encontra sujeita a alterações, justamente em virtude da flexibilidade
que norteia esta área de atuação do Sindicato.

Data

Curso

Local

02/10

Workshop “Elaboração Manual
de Política e Procedimentos
de Prevenção e Combate à
Lavagem de Dinheiro e ao
Financiamento ao Terrorismo
(Resolução 21 – COAF)”

SINFAC-SP

07/10

Curso “Gestão da Cobrança de
Empresas de Fomento Mercantil
e Securitizadoras”

SINFAC-SP

14/10

Curso “Técnicas de Negociação
para Empresas de Factoring”

Campinas

23/10

Palestra “Medidas para Evitar
Fraudes”

SINFAC-SP

06/11

Palestra “Análise Detalhada do
Contrato de Fomento Mercantil”

São José do
Rio Preto

13/11

Curso “Prevenção e Redução do
Risco Jurídico nas Empresas de
Fomento Mercantil”

SINFAC-SP

25/11

Curso “Matemática Financeira
com Uso da HP-12C”

SINFAC-SP

Horários e outros detalhes: www.sinfac-sp.org.br

