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EdItorIAl

V Simpósio,  
um momento histórico 

União, mais do que nunca 

A maciça presença de presidentes e também diretores de outros SINFACs, somada à 
participação dos deputados federais Laércio Oliveira e Arnaldo Faria de Sá – repre-
sentantes de 20% do Congresso Nacional –, bem como da deputada estadual Célia 

Leão, mostraram que o factoring realmente se mobilizou ao promover, no dia 20 de setembro, 
o V Simpósio dos Empresários de Fomento Mercantil do Estado de São Paulo.

Dentre os temas profundamente discutidos na sede da Fecomercio-SP estiveram a in-
serção do setor no novo Código Comercial brasileiro, o respeito ao direito de regresso, a 
formulação de contratos e os pedidos de falência como opção de combate à inadimplência.

Realizado em meio a tal conjunção de 
fatores, o V Simpósio dos Empresários de 
Fomento Mercantil do Estado de São Paulo 
promete entrar para a história.

Tudo isto justifica plenamente esta 
edição especial inédita, elaborada com o 
intuito de documentar um momento tão 
memorável, além de ajudar a quem não 

pôde presenciá-lo a entrar nesta mesma 
sintonia.

Afinal, nunca estivemos tão perto de 
certas conquistas, e união redobrada só ten-
de a colaborar em ocasiões assim.

Hamilton de Brito Junior,  
presidente do SINFAC-SP

Após anos de luta, nosso setor che-
gou a um importante momento 
em sua história, quando se depara 

com a possibilidade não apenas de ter uma 
lei própria e autônoma, mas ser incluído no 
novo Código Comercial, um processo já em 
análise por parte de uma Comissão Especial 
constituída na Câmara dos Deputados. 

Mais unido do que nunca, o fomento 
mercantil tem debatido presente e futuro, 
com uma visão ampla do que deseja alcançar 
nos próximos anos, seja pelo apoio trazido 
por parlamentares que se identificam com a 
atividade, seja pelo melhor entendimento do 
Poder Judiciário acerca do nosso trabalho. 
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NovoS rumoS

“Terceira Via” em destaque 
Ao apresentar em detalhes uma alternativa ao PL 3615/2000, da 
Câmara Federal, e ao projeto substitutivo (PLC 13/2007), do Senado, o 
SINFAC-SP reforça a necessidade da unidade do fomento mercantil em 
torno de seus grandes pleitos

 “Este momento é oportuno para refor-
çar a união do setor e debater o des-
tino da nossa atividade”.  Foi assim 

que o presidente do SINFAC-SP, Hamilton 
de Brito Junior, abriu oficialmente o evento, 
aludindo à existência de importantes entra-
ves ao desenvolvimento da categoria em 
campos como o tributário, onde se pleiteia a 
redução da carga representada pela somató-
ria do PIS e da Cofins. 

Com a inserção do factoring no Novo 
Código Comercial, uma das bandeiras er-
guidas atualmente pelo Sindicato, ele prevê 
a criação de um clima favorável a mudan-
ças fundamentais como esta, a reboque de 
um melhor entendimento acerca da própria 
função social do setor. “Passaremos a ser 
matéria de estudo dos cursos de Direito, cir-
cunstância que ajudará em muito a mudar 
positivamente a imagem do fomento mer-
cantil”, exemplificou o dirigente.

Em seguida, foram entregues troféus de 
participação aos presidentes de SINFAC:  
Jeferson Terra Passos (MG), José Goes 
(PR), Luiz Napoleão da Silva Brito (DF), 
Luiz Paulo Silva (ES), Marcelo Mar-
tins Gentil (CE/PI/MA/RN), Olmar João 
Pletsch (RS), Orlando de Souza Santos 
(GO/TO), Raimundo Nonato Noguei-

ra da Costa (PA), José Carlos Cardoso 
Antunes (SC/CS) e Ruy César Barbosa 
(vice-presidente, MS). Além dos presi-
dentes de outros SINFACs, que após o 
evento se reuniram com Brito Junior e 
diretores do SINFAC-SP na sede da en-
tidade, também estiveram no Simpósio 
o vice do SINFAC-RS, Márcio Henrique 
Vincenti Aguilar, e Ivette Senise Ferrei-
ra, presidente do Instituto dos Advogados 
de São Paulo (IASP), entidade parceira 
que sempre apoia o evento, a exemplo do 
Sindicato dos Contabilistas de São Paulo 
(Sindcont-SP), representado na ocasião 
por João Edison Demeo.  

ForçA PolítICA
O deputado federal Arnaldo Faria de 

Sá deu início aos pronunciamentos dos 
parlamentares presentes no V Simpósio, ao 
comentar os impactos da crise mundial so-
bre a economia brasileira e o papel funda-
mental assumido pelo fomento mercantil 
neste cenário, ao viabilizar o empreende-
dorismo nacional.

Igualmente enfatizou a importância da 
‘terceira via’ buscada pelo setor, por meio 
da seleção dos pontos positivos dos proje-
tos já existentes para a sua lei exclusiva. 

“Trata-se de uma alternativa válida, porém 
um pouco mais demorada, na qual a nego-
ciação política é fundamental”, argumen-
tou, colocando-se à disposição da catego-
ria nesta empreitada.

O deputado federal Laércio Oliveira,  
1º vice-presidente da Comissão Especial 
que analisa o PL nº 1572/2011, de autoria do 
seu colega Vicente Candido, lembrou que o 
factoring tem como característica marcante 
cuidar do cliente, guiando-o pelo caminho 
correto, o que também torna imprescindível 
sua presença no novo Código Comercial bra-
sileiro, objeto deste Projeto de Lei.

“Em um país onde mais de 50% da 
economia é movimentada por micro e pe-
quenas empresas, o fomento mercantil tem 
um imenso papel social”, ressaltou o parla-
mentar, aliado do SINFAC-SP no trabalho 
desenvolvido pelo Sindicato para inserir o 
setor na Lei que vai definir novos parâme-
tros para as relações comerciais no País.  

Ao finalizar sua participação, o depu-
tado reforçou o compromisso assumido 
em prol do setor, e concordou com a ne-
cessidade de união invocada no início por 
Brito Junior.  “A vitória nos aguarda, mas 
depende de muita luta e esforço”, frisou 
Laércio Oliveira.

“Passaremos a ser matéria de estudo 
dos cursos de direito, circunstância 
que ajudará em muito a mudar 
positivamente a imagem do fomento 
mercantil” (Hamilton de Brito Junior)

“em um país onde mais de 50% da 
economia é movimentada por micro 
e pequenas empresas, o fomento 
mercantil tem um imenso papel social” 
(laércio oliveira)

“trata-se de uma alternativa  
válida, porém um pouco mais 
demorada, na qual a negociação 
política é fundamental”  
(arnaldo Faria de Sá)
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lEgISlAção

Entendimento e mobilização 
aumentam chances de um novo PL 
Advogada defendeu acordo entre o governo e o setor para tornar mais 
ágil a votação de destaques no Congresso Nacional

A falência do cedente
Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças falou de uma opção 
nem sempre considerada pelas factorings para enfrentar a questão da 
inadimplência 

Há cinco anos atuando como as-
sessora legislativa, hoje ao lado 
do deputado federal e vice-presi-

dente da Confederação Nacional do Comér-
cio (CNC), Laércio Oliveira, a advogada 
Amanda Tabosa abordou “A Emenda do 
Factoring no Novo Código Comercial”.

A palestrante explicou os pormenores 
da inclusão do fomento mercantil na legis-

lação que está sendo analisada na Câmara 
dos Deputados, prevendo apenas para o iní-
cio do segundo semestre de 2013 a chegada 
do Projeto de Lei nº 1572/2011 ao Plenário, 
caso não haja atrasos. “Muitos setores ainda 
nem apresentaram emendas”, observou.

A assessora técnica da CNC lembrou 
também que a Emenda Aditiva nº 2, apre-
sentada ao deputado Laércio Oliveira pelo 
SINFAC-SP e pelo SINFAC-RS, possui ao 
todo sete artigos a serem inseridos no Livro 3 
(Das obrigações dos empresários), Título 2, 
Capítulo 6º da legislação, cuja relatoria está 
com o deputado Marcos Montes. “O objetivo 
é reconhecer a atividade no âmbito do Direi-
to Comercial e unificar os fundamentos e o 
regramento da regência do setor”, salientou.

Amanda esclareceu que a emenda pos-
sui artigos considerados essenciais para 
o factoring, como o que define essencial-
mente a compra do ativo como sua ativi-
dade principal.

Ao se referir à futura votação dos 
destaques do projeto de lei (ou a terceira 
via, apresentada com base em estudo do 
SINFAC-SP), a advogada disse que o tex-
to irá a Plenário, com especial pedido aos 
parlamentares para que as partes do texto 
do Senado que não favoreçam ao factoring 
sejam votadas separadamente, com a fina-
lidade de vetá-las. 

Ao término de sua apresentação, a pa-
lestrante recebeu troféu das mãos do diretor 
do Sindicato Marcos Libanore Caldeira.

Titular da Câmara Especial de Fa-
lências e Recuperações Judiciais do 
TJ/SP, o especialista afirmou que a 

sociedade de fomento mercantil tem todo o 
direito de pedir a falência de seus devedo-
res, embora poucas vezes o faça. 

“O fundamento está na cessão de crédi-

to, previsto nos artigos 295 e 296 do Código 
Civil, que versa sobre a responsabilidade do 
cedente pelo crédito transferido e sua vera-
cidade”, explicou durante a palestra “Possi-
bilidade de Pedido de Falência com Base no 
Contrato de Fomento Mercantil – Reflexos 
na Pessoa dos Sócios”.

Segundo o magistrado, a falência pode ser 
requerida com base no contrato de factoring, 
pois o faturizado responde pela solvência dos 
devedores de créditos. “Ou seja, o contrato 
deve ser claro e gramaticalmente bem escrito, 
podendo prever esta cláusula para garantir o 
direito de regresso”, ressaltou. 

Pereira Calças frisou que a petição ini-
cial precisa ser instruída com a relação dos 

títulos não pagos e o protesto – para fins 
falimentares – deve ter como base o saldo 
devedor, a confissão da dívida ou ainda o 
valor de recompra.

Em consonância com esta tese, o con-
sultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre 
Fuchs das Neves, que juntamente com o 
vice-presidente da entidade, Marcus Jair 
Garutti, compôs a mesa desta apresenta-
ção, argumentou que o cedente, ao assinar 
o contrato, assume a obrigação de recom-
pra, diante da existência da obrigação pela 
solvência do sacado. “Contudo, o contrato 
sempre deve ser acostado juntamente com 
o requerimento de falência, para dar origem 
ao pedido”, explanou.
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motIvAção

CoNjuNturA

Eternos insatisfeitos, líderes 
devem ter competência, 
caráter e ambição
Professor afirmou que as verdadeiras lideranças precisam saber 
motivar suas equipes, o que exclui de imediato práticas autoritárias 

Momento pede cautela 
Sócio-fundador da Tendências Consultoria Integrada encerrou o 
V Simpósio com a palestra “Como Sobreviver aos Novos Rumos da 
Economia”

Na parte do Simpósio tradicionalmente dedicada à gestão, o pro-
fessor Eugênio Mussak, da FIA-USP e da Fundação Dom Ca-
bral, ministrou a palestra “O Líder que Transforma Desafios”, 

cuja ênfase recaiu na importância das pessoas e do seu constante treina-
mento profissional nas organizações, para que possam liderar equipes.

Consideradas pelo especialista locais de aprimoramento humano 
contínuo, as corporações são sustentadas pelo tripé capital, conhe-
cimento e gente, da mesma forma que a qualidade presente em um 
líder se apoia em competência, caráter e ambição. “Ele é um eterno 
insatisfeito, porque deseja melhorar sempre”, explicou Mussak.

O professor argumentou também que o líder deve saber inspirar e 
motivar as pessoas, pois o autoritarismo de chefe não funciona. “Sa-
bendo disso, duas caraterísticas são fundamentais para que profissionais 
se motivem a atuar numa empresa. Além do salário, é claro, há ainda 
o orgulho de trabalhar ali e o clima organizacional favorável”, frisou.

Ao final de sua 
apresentação, Mus-
sak recebeu um tro-
féu de participação 
das mãos do diretor 
social e de eventos 
do SINFAC-SP, Fer-
nando Galucci, que 
juntamente com o coordenador do “Núcleo Nova Geração do Fomento 
Mercantil”, Márcio Lima Gonçalves, integrou a mesa desta palestra.

Aproveitando o ensejo, o presidente do Sindicato, Hamilton de 
Brito Junior, prestou uma homenagem a Galucci, dando a ele os pa-
rabéns pelo trabalho bem-sucedido desenvolvido na área de eventos, 
e também a Gonçalves, igualmente apontado por ele como uma nova 
liderança em franca formação. 

Ainda que inexistam sinais aparentes 
de ruptura na economia brasileira, 
o melhor neste momento é ter pru-

dência, alertou Nathan Blanche. O economista 

sinalizou ainda que o País tem chances claras 
de retomar o crescimento somente em 2014. 

“Operem com cautela e no curto pra-
zo, pois existem muitas incertezas. Embora 
este governo esteja preocupado com a res-
ponsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, 
incentive o consumo, poderemos passar por 
algumas mudanças no modelo econômico, 
como medidas para melhorar a oferta e ele-
var a produção”, afirmou o especialista, em 
meio à exposição de uma gama de números 
e indicadores recentes.

A mesa coordenadora da palestra 
foi formada pelo diretor tesoureiro do  
SINFAC-SP, Fernando Antonio Regadas 
Junior, e pelo conselheiro fiscal Demétrius 
Alberto Dualibi, que entregaram troféu de 
participação ao palestrante.  

Na sequência, a convite do presidente 
Hamilton de Brito Junior, a deputada es-
tadual Célia Leão encerrou o evento, com 
breves palavras de reconhecimento e incen-
tivo aos empresários presentes e ao fomento 
mercantil como um todo.
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CANAl AbErto

“O SINFAC-MS expressa os mais sinceros agradecimentos pela 
calorosa e atenciosa recepção dispensada na ocasião do evento. Pa-
rabéns ao presidente Hamilton e a toda sua Diretoria, pelo altíssimo 
nível dos temas abordados e qualidade dos palestrantes, demonstra-
do pela participação maciça dos SINFACs. Tal fato atesta o conceito 
e o prestígio que esta Presidência goza perante a categoria e autori-
dades constituídas. Sempre estaremos à sua disposição para apoiá-
-los no que for preciso, em busca da união e da regulamentação de 
nossa atividade.”

Ruy Cesar Barbosa – SINFAC-MS
 
“Neste grande evento, destaco a brilhante palestra do desem-

bargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, pois ele apresentou 
um conteúdo que interessa diretamente aos empresários do fomento 
mercantil. O Judiciário cada vez mais vem reconhecendo o direito de 
regresso, hoje um dos maiores problemas no nosso setor.”

Jeferson Terra Passos – SINDISFAC-MG

“Obrigado e parabéns por esta brilhante iniciativa, e lutaremos 
para que a nossa decisão, de nos reunirmos pelo menos a cada qua-
tro meses, não caia na vala do esquecimento. Reitero aqui a extrema 
necessidade de darmos continuidade a este projeto de unir os Sindi-
catos, fortalecendo cada vez mais a nossa classe por meio da troca 
de experiências, de informações e de esforços, para que consigamos 
alcançar os nossos objetivos.”

Marcelo Gentil – SINFAC-CE/PI/MA/RN

“É sempre um grande prazer participar dos eventos promovidos 
por vosso Sindicato. Entendo que todo debate, com vistas a alcançar 
objetivos comuns, suscitam dúvidas e discordâncias. Contudo, quando 
ocorre num clima democrático, sempre se chega a uma boa conclusão, 
conforme aconteceu durante nosso encontro. Parabéns pela iniciativa.”

Orlando de Souza Santos – SINFAC-GO/TO

“Obrigado pela hospitalidade. Cada vez mais estamos diante de 
uma união leal, que precisamos concretar. Conte com o SINFAC-PR 
e todo o nosso entusiasmo.”

Jose Goes – SINFAC-PR

AgrAdECImENtoS
A expressiva participação e o incremento da união dos presidentes e 
diretores de Sindicatos de Fomento Mercantil de todo o Brasil, em 
torno de interesses comuns, certamente foram os grandes legados 
deixados pelo V Simpósio. 

Em reconhecimento a este fato, o anfitrião do  evento encami-
nhou e-mail de  agradecimento a seus pares. As respostas postadas 
pelos seus colegas dirigentes demonstram idêntico estado de ânimo: 

“Aos 
Presidentes dos SINFACs presentes às atividades do dia 20 de 

setembro
Prezados colegas,
Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês em 

nossos eventos do dia de ontem. Foi uma oportunidade única e rica, 
em que pudemos compartilhar as dificuldades e alegrias de estar à 
frente dos sindicatos patronais das empresas de fomento mercantil. 

Como legítimos representantes das factorings no Brasil, sempre 
teremos assuntos comuns que merecerão nossa atenção e trabalho 
conjunto, a fim de que nossas empresas e consequentemente nossos 
sindicatos se fortaleçam e marquem definitivamente seu lugar em 
nossa sociedade.

Esperando que o retorno aos seus Estados tenha transcorrido 
de forma tranquila, deixo meus votos de sucesso constante em suas 
atividades sindicais e profissionais.”

Hamilton de Brito Junior – Presidente

“Foi um grande prazer participar de tão brilhante evento. Que-
ro dar-lhe os parabéns pela iniciativa e qualidade do encontro. Con-
te sempre conosco para debater os assuntos de interesse de nossas 
empresas associadas e de todo o setor. Espero que brevemente te-
nhamos outras oportunidades como esta. Forte abraço!”

Luiz Napoleão – SINFAC-DF

“Agradeço imensamente pelo convite e a excelente recepção pro-
porcionada pelo anfitrião. Com este V Simpósio, o presidente Hamilton 
de Brito Junior comprovou ser um dos mais atuantes líderes do nosso 
setor, merecendo toda nossa confiança e apreço. Meu muito obrigado.”

Raimundo Nonato Nogueira da Costa – SINFAC-PA
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gAlErIA

confira alguns dos 
principais momentos do 
V Simpósio, que além de 
palestras e debates de 
peso, foi marcado por 
homenagens repletas de 
emoção e reconhecimento O presidente do Sindicato, ladeado pelos deputados Arnaldo Faria de Sá e Laércio Oliveira, 

que se revezaram na entrega de troféus aos dirigentes de outros SINFACs presentes

José Goes (PR)

Jeferson Terra Passos (MG) 

Marcelo Gentil (CE/PI/MA/RN)

Olmar João Pletsch (RS)

Ruy César Barbosa (MS)

Luiz Paulo Silva (ES)Diretores como Mingo e Marcos Libanore 
participaram ativamente do evento

Raimundo Nonato (PA)

Orlando de Souza Santos (GO/TO)
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gAlErIA

... em seguida agraciado pelo presidente 
Hamilton, graças ao trabalho realizado na 
área social e de eventos do Sindicato

... na sequência, homenageou Luiz 
Napoleão (DF)...

O presidente Hamilton homenageando o 
deputado Laércio Oliveira

Auditório da Fecomercio-SP lotado: setor 
mostrou seu poder de mobilização

... e foi homenageada pela conselheira 
Maria Isabel Salviati Camargo

O diretor Marcos Libanore entregando o 
troféu de participação a Amanda Tabosa, 
assessora parlamentar do deputado 
Laércio Oliveira

O diretor Fernando Regadas, após a entrega 
do troféu ao palestrante Nathan Blanche, ao 
lado da deputada Célia Leão que,...

Eugênio Mussak recebendo troféu das 
mãos do diretor Fernando Galucci, ...

O vice-presidente Marcus Jair Garutti 
rendendo homenagem ao desembargador 
Manoel de Queiroz Pereira Calças

José Carlos Cardoso Antunes (SC/CS)

Após o Simpósio, a diretoria anfitriã recebe os colegas de todo o Brasil 
na sede do SINFAC-SP
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vISão EmPrESArIAl 
Como sempre ocorre nos simpósios do SINFAC-SP,  representantes de empresas do 

setor em todo o Estado igualmente marcaram presença neste momento dedicado à troca de 
ideias,  debate dos principais temas da área e atualização profissional. O sucesso do evento 
traduz-se pelos 95% de aprovação dos profissionais presentes, que avaliaram a qualidade 
do evento a partir de um questionário com sete aspectos – Temas Abordados, Palestrantes, 
Duração das Palestras, Horário do Evento, Recepção, Coffee-Break e Organização. Confi-
ra, a seguir, alguns pontos de vista de quem esteve lá:

“Os empresários estão unidos, como podemos notar 
pelo auditório praticamente lotado. Esta nova fase do 
setor mostra à sociedade a verdadeira importância 
das factorings”.

Willian Ranieri – Cash Fomento – Sorocaba (SP)

“A união dos empresários do fomento mercantil e o 
melhor entendimento da atividade, por parte das au-
toridades, incrementa o engajamento de todos, com o 
objetivo de fortalecer e trazer mais credibilidade para 
a nossa categoria”

Jamir Crevelaro – Perdizes Fomento – São Paulo (SP)

“Para quem costuma acompanhar com regularidade os 
eventos do SINFAC-SP, o V Simpósio trouxe abordagens 
de extrema relevância, como a questão do pedido de fa-
lência. O assunto me interessa bastante, pois é uma ferra-
menta que acabamos utilizando nos nossos processos. A 
facilidade em optar pelo pedido de falência de devedores 
inadimplentes ajuda muito no momento da cobrança.”

Rodrigo Pavan – DirectCred Fomento Mercantil – Jundiaí (SP)

PArCEIroS, SEmPrE FuNdAmENtAIS
O V Simpósio foi mais uma demonstração do quanto são importantes, também 

em momentos assim,  as parcerias mantidas com empresas e entidades que facili-
tam a tarefa do Sindicato na prestação de serviços aos seus associados.

Desta vez, emprestaram sua chancela ao encontro: Stand By Sistemas & Segu-
ros, RGBsys e WBA, contando também com o apoio institucional das entidades: 
Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring (ANFAC); 
SINFAC-RS; Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Pau-
lo (SESCON-SP); Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de 
São Paulo (AESCON-SP); Associação Brasileira de Factoring (ABFAC); Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo (SINDCONT-SP); OAB-SP; FECOMERCIO-SP e 
Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP).
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