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ANFAC comemora 25 anos e consolida
sua atuação em todo o País

Regulamentação do fomento mercantil
O  PLC nº 13/2007 que regulamenta  o fomento mer-

cantil no País,  já passou com sucesso, por todas os trâmi-
tes na Câmara dos Deputados, e agora aguarda a votação
no Senado. Devido às turbulências nas Casas Legislativas
no final do ano, sua apreciação foi adiada para o início de
2008, após o recesso parlamentar.

ANFAC e SERASA promovem evento
voltado para advogados e empresários
A ANFAC, em conjunto com a Serasa, promoveu, no

dia 23 de janeiro, um evento destinado aos empresários e
advogados filiados à Associação Brasileira dos Advogados
das Empresas de Fomento Mercantil - ABAEF. Na oca-
sião, representantes destas duas organizações ministraram
palestras sobre diferentes temas, como alterações na legis-
lação relacionadas ao factoring, a certificação digital, a
gestão, recuperação e desenvolvimento das empresas, en-
tre outros assuntos.

TV ANFAC
Em fevereiro de 2007, a  ANFAC lançou mais um servi-

ço que aproxima os associados e a comunidade: a TV
ANFAC, um  canal de comunicação que utiliza a Internet

o encerrar 2007,  ano em que completou seu Jubileu de Prata de atuação no mercado, a  ANFAC faz um balanço de
suas atividades e verifica que disseminou a correta visão e os verdadeiros conceitos da atividade de fomento

mercantil no País, ao dar prosseguimento a suas metas de estabelecer políticas comerciais que viabilizem a adoção
de procedimentos para mitigar riscos de crédito, operacional e de mercado  às empresas associadas, e ainda, cum-
priu rigorosamente o cronograma de realização de workshops, eventos e Encontros Regionais por todo o País.

Como marco das realizações do ano, no dia 11 de fevereiro, a ANFAC completou 25 anos de sucesso em prol da
atividade do fomento mercantil no Brasil, comemorados  com a presença de mais de 500 pessoas, entre autoridades,
políticos e empresários do segmento de factoring e de outros setores nos salões do buffet Baiúca em São Paulo.

para  transmitir os programas, apresentados pelo jornalista
Sérgio Tamer. A cada programa são  enfocados  assuntos
relevantes das áreas jurídica, tributária e operacional das
empresas associadas e também expostos e debatidos temas
de interesse geral.  Os programas encontram-se no site da
ANFAC: www.anfac.com.br
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Deputada estadual Célia Leão, os deputados federais Arnaldo Faria de Sá  e  José Eduardo Cardozo e o presidente
da ANFAC, Luiz Lemos Leite.

 Luiz  Lemos Leite e o jornalista Sérgio Tamer
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Encontro de Empresários e Advogados
de fomento mercantil
No dia  31 de maio, a cidade do Rio de Janeiro foi palco

do Encontro Técnico que disseminou conhecimentos  práti-
cos operacionais e jurídicos sobre a atividade de fomento,
estreitando o relacionamento entre as empresas e a ANFAC.
Participaram dos debates, o presidente da ANFAC, Luiz
Lemos Leite e os assessores da presidência, Viviane
Curunczi, Dorival Maso  José Luis Dias da Silva  e  Carlos
Augusto Lopes, sócio fundador da Uqpar - Treinamento e
Informação e Fernando Marsillac Fontes, diretor da Petra
Corretora de Valores.

Paralelamente ao evento foi realizado o IV Encontro
Nacional de Advogados de Empresas de Fomento Mercan-
til, uma parceria entre a  ANFAC e a Associação Brasileira
dos Advogados de Empresas de Fomento Mercantil  -
ABAEF, reunindo  advogados que atuam no setor para de-
bater  e esclarecer questões relacionadas ao factoring no
âmbito jurídico.

Cursos e Treinamentos
O programa de capacitação, desenvolvimento e

reciclagem profissional desenvolvido pelo IBFM – Ins-
tituto Brasileiro de Fomento Mercantil, contemplou a
realização de vários cursos:

• 07 de Agente de Fomento Mercantil  “Operador
   de Factoring”
• 03 de Contabilidade nas Empresas de Fomento
   Mercantil

O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, ao lado do juiz Jorge Luis
Costa Beber.

• 07 de Capacitação de Gerentes e Operadores de
   Fomento Mercantil
•  01 Análise de Crédito nas Empresas de Fomento
•  01 de Noções de Direito de Fomento Mercantil

         para não Advogados

ANFAC e EPM realizam Fórum Jurídico
Nacional de Fomento Mercantil
No dia 24 de maio, a ANFAC e a Escola Paulista da

Magistratura – EPM,  firmaram um convênio na área de
Ensino para realização de cursos.

O primeiro evento fruto dessa parceria aconteceu entre
os dias 19 e 20 de outubro, no hotel  Paradies, em Jarinu,
São Paulo. Trata-se do Fórum Jurídico Nacional de Fomento
Mercantil que reuniu cerca de 150 participantes, com a pre-
sença de 8 ministros do Superior Tribunal de Justiça, 55
desembargadores e juízes; políticos, como o prefeito de
Jarinu,  Vanderlei Gerez e a deputada Célia Leão, além  de
advogados e empresários do setor.  Foram realizados sete
painéis que trouxeram temas oportunos e atuais para o seg-
mento de fomento. Foi um evento de alto nível. Proveitoso
investimento institucional em benefício do setor.

Porto Alegre sedia  Encontro de
Advogados de Empresas de Fomento
O I Encontro Estadual de Advogados  de Empresas de

Fomento Mercantil promovido pelo SINFAC - RS foi re-
alizado no dia 13 de julho, na sede da Fiergs, em Porto
Alegre.  O evento  reuniu cerca de  50 advogados  de vá-
rios estados e abordou temas de interesse geral, como: as
alterações do CPC e a recuperação de crédito.

Durante o espaço reservado aos debates, os golpes
recentes sofridos pelas empresas de fomento em 2007,
tiveram grande destaque. Na análise dos profissionais
que prestam assessoria jurídica aos SINFACs e às em-
presas associadas, o evento proporcionou a integração e
o intercâmbio de idéias.

Mesa de abertura do Fórum Jurídico Nacional de Fomento Mercantil
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SINFAC-GO/TO realiza ciclo de palestras
    “Fomentando o Direito”

O SINFAC de Goiás realizou, no dia 15 de junho, o ciclo
de palestras “Fomentando o Direito”, que foi promovido em
parceria com a ANFAC e a ASMEGO – Associação dos Ma-
gistrados do Estado de Goiás. Durante o ciclo, lideranças do
factoring no Brasil, desembargadores do Tribunal de Justiça
de São Paulo, entre outros especialistas, discorreram sobre o
modelo de contrato mercantil da ANFAC, títulos de crédito e
a evolução do fomento mercantil no Brasil.

Factoring no Brasil
Chegou às principais livrarias do País, a 11ª  edição

da obra Factoring no Brasil, publicada pela Editora Atlas,
de autoria de Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC e
precursor  do fomento mercantil no Brasil.  A publica-
ção é prefaciada pelo advogado tributarista Ives Gandra
da Silva Martins.

ANFAC realiza debate sobre a
Lei de Recuperação e Falências
No dia 05 de julho, a ANFAC promoveu, em São Paulo,

com o apoio da Serasa, o debate “Reflexões sobre os dois
anos de vigência da Lei de Recuperação e Falências”, onde
especialistas abordaram estratégias de participação das em-
presas de factoring no processo de recuperação judicial e
econômica das organizações empresariais .

IV Encontro de Advogados no Paraná
O presidente do SINFAC-PR, José Góes, abriu o IV

Encontro Paranaense de Advogados, no dia 17 de agos-
to, na cidade de Maringá - PR.  Durante o Encontro, o
presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, falou sobre a
atuação da Entidade em prol dos empresários e dos es-
forços necessários para lidar com a crescente exposição
das empresas de fomento.

Entre os participantes, o assessor da presidência da
ANFAC, José Luis Dias da Silva; os desembargadores Lauri
Caetano e Jurandyr Souza Junior, do Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná; o advogado Alexandre Fuchs das Neves,
do SINFAC-RS e profissionais  de Maringá.

2º encontro Serasa das Empresas de
Fomento Mercantil
No dia 15 de agosto, aconteceu, em São Paulo, o evento

da Serasa voltado para as empresas de fomento mercantil,
onde foram discutidos aspectos de prevenção contra frau-
des nas operações de factoring. Durante a ocasião, foram
apresentadas novas ferramentas que garantem maior segu-
rança às operações das empresas de fomento mercantil, além
dos principais indicadores econômico-financeiros do País.

20ª  Convenção dos Contabilistas
A ANFAC e o SINFAC-SP participaram da 20ª Con-

venção dos Contabilistas dos Estado  de São Paulo, de 15 a
17 de agosto, com um estande na área de negócios do Palá-
cio das Convenções do Anhembi. Além de ter sido respon-
sável pela coordenação de duas palestras realizadas pelo
Sindicato dos Contabilistas do Estado de São Paulo.

Fomento Mercantil, tema de Congresso
    em Campo Grande

O III Congresso Sul-Brasileiro de Fomento Mercantil,
realizado entre os dias 05 e 08 de setembro, no Centro de
Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande –
MS, alcançou o objetivo proposto de intensificar a divulga-
ção de fomento mercantil.

Carlos Antônio d’Áuria; Marcus Garutti e esposa – SINFAC-SP; Maria
Odete Bertasi – IASP; Luis Fernando Lycarião – ANFAC; Alessandro
Conti – ANFAC e Roberto Royo, Sindcont-SP.

Des. João Carlos Garcia; presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite;
governador - MS, André Puccinelli; presidente do SINFAC-MS, Rubens
Filinto da Silva e o ministro Sérgio Conforto.

Esq.par dir. José Luis Dias da Silva, juiz Álvaro Lazzarini, Luis Lemos
Leite e juiz Roberto Ayoub
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Ceará sedia Encontro Jurídico
O Encontro Jurídico da Magistratura Cearense com o

Fomento Mercantil aconteceu no dia 26 de outubro, em
Fortaleza-CE, reunindo cerca  de 150 pessoas na sede da
ESMEC – Escola Superior da Magistratura do Estado do
Ceará, numa realização conjunta do SINFAC/CE. PI.
MA.RN, ANFAC e ESMEC. No encontro o presidente da
ANFAC, Luiz Lemos Leite  falou sobre a “Atividade do
Fomento Mercantil”  e o ministro Gilson Dipp, do STJ,
desenvolveu o tema “O Poder  Judiciário e o Relaciona-
mento com a Sociedade”.

SINFAC-PE inaugura galeria de
ex-presidentes da Entidade
O presidente do Sindicato das Empresas de Fomento

Mercantil-Factoring de Pernambuco - SINFAC-PE,
Alcidésio Maciel, inaugurou, no dia 29 de novembro, na
sede da Entidade, a Galeria dos Ex-Presidentes do Sindica-
to. O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, prestigiou
a solenidade e realizou uma palestra após a cerimônia.

Confraternização com diretores e associados dos  SINFAC’s de todo o
País e a diretoria da ANFAC, em São Paulo.

Dorival Maso, Luiz Lemos Leite; Ana Rosa, TV Serviços; Lenilde De
León e Alessandro De Domenico Conti

 Jantar de confraternização
A ANFAC promoveu, no dia 14 de dezembro, um jantar

de confraternização com diretores e associados de todo o
País. Para o presidente da ANFAC, este foi um ano muito
trabalhoso para as sociedades de factoring, mas houve im-
portantes avanços na consolidação do conceito do fomento
mercantil em todos os estados brasileiros. Segundo ele, para
2008 as sociedades de factoring devem se preparar para
ampliar sua vocação, expandindo e fortalecendo sua atua-
ção através de novas metodologias para fomentar as pe-
quenas e médias empresas.

Durante a ocasião, o empresário Gastão Fráguas, ressal-
tou o pioneirismo e dedicação do presidente da ANFAC ao
trazer o sistema de fomento mercantil para o País, “inaugu-
rando um movimento com ousadia e responsabilidade, o que
se reflete no sucesso do sistema, hoje,  em todo o Brasil”.

Presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite; diretor da ESMEC, des. João
Byron de Figueiredo Frota; ministro Gilson Dipp – STJ e o presidente
do SINFAC/CE. PI. MA. RN, Francisco Gomes Coelho.

Anfac participa de confraternização
Representação da ANFAC prestigiou o almoço de con-

fraternização da De León Comunicações, no dia 06 de de-
zembro, em São Paulo, que reuniu cerca de 50 pessoas,
entre clientes, jornalistas e colaboradores.

Na ocasião foram sorteados brindes aos jornalistas.
Maria Lúcia Zanelli, da Imprensa Oficial; Geraldo Nunes,
da Rádio Eldorado, e Ana Rosa, da TV Serviços, foram os
ganhadores.  Jornalistas da Folha de S.Paulo, Gazeta Mer-
cantil, Diário do Comércio, InvestNews, TV BandNews,
Rádio Eldorado, Rádio Jovem Pan, entre outros estavam
presentes no encontro.
















