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a análise de crédito e gestão completa do comprometimento de cedentes e sacados com o segmento Fomento Mercantil.

Principais benefícios:
 � Atualização das informações comportamentais “on line” e em tempo real;
 � Visão exclusiva dos indicadores mais relevantes do fomento mercantil, auxiliando na prevenção à fraude;
 � Facilidade na visualização e avaliação do grau de endividamento da empresa como cedente e sacado;
 � Avaliação consistente e imparcial, o que possibilita a redução da inadimplência e o aumento da rentabilidade                 

da carteira de crédito.

Mais informações pelo e-mail:
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EDITORIAL

LUIz LEMOS LEITE 
Presidente

U m breve histórico sobre os congressos já realizados pela 
ANFAC nos permite ter uma ampla visão da evolução do 
mercado de fomento comercial no Brasil.

Em abril de 1989, durante três dias, a ANFAC promoveu, no Rio 
de Janeiro (RJ), o Encontro Nacional das Empresas de Fomento 
Comercial, no auditório cedido pelo Banco Central. A rigor, este 
foi o primeiro evento, de âmbito nacional, realizado pela ANFAC 
com 250 participantes, com a finalidade de repassar tudo quanto 
havíamos vivenciado desde 1982, particularmente no que se re-
feria ao contrato lastreado no instituto civil da cessão de crédito. 
Dos debates ocorridos surgiu a proposta de se rever a matéria que 
deu origem, após estudos, em agosto de 1989, ao lançamento do 
contrato de fomento comercial. Uma inovação da ANFAC.

O I Congresso Brasileiro, organizado de 5 a 8 de setembro de 
1991, em São Paulo (SP), reforçou as características do fomento 
comercial como atividade mercantil, não financeira e autorregula-
da. O País vivia a turbulência econômica provocada pelos fracassa-
dos planos Collor I (março de 1990) e Collor II (janeiro de 1991) 
com os quais o governo tentou conter a alta generalizada dos pre-
ços. O ano fechou com uma inflação crescente de 472,79%. 

O II Congresso Brasileiro, de 9 a 12 de outubro de 1992, em 
Fortaleza (CE), espelhou a preocupação dos agentes de fomento 
comercial com os marcantes acontecimentos vividos pelo Brasil 
naquele ano com destaque para o impeachment do Presidente Fer-
nando Collor. As empresas de fomento priorizaram a necessidade 
imperiosa de resgatar os valores éticos e renovar as esperanças numa 
ação democrática e soberana. Foi palestrante o Sr. Jeroen Konstan-
tin, Secretário Geral do Factor Chain International, de Amsterdam.

O III Congresso Brasileiro ocorreu em São Paulo (SP) de 4 a 7 
de setembro de 1993. A inflação caminhava para o caos, com índices 
mensais de aumento de preços superiores a 30%. Com o descontrole, 
o ano terminou com 2.477,15% de inflação medida pelo IPCA. No 
fim daquele ano, Fernando Henrique (Ministro da Fazenda) anuncia-
va a criação da unidade real de valor (URV), baseada no Real. 

O IV Congresso Brasileiro aconteceu em São Paulo (SP) nos dias 
6 e 7 de dezembro de 1996. Era o terceiro ano do Real e os resulta-
dos econômicos trouxeram à tona ineficiências que a inflação mas-
carava, e a passagem de uma economia com inflação anual de 3 a 4 
dígitos para condições de quase estabilidade. O destaque do ano de 
1995 foi o lançamento do PROER − Programa de Estímulo à Re-
estruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional.

O V Congresso Brasileiro, de 14 a 16 de dezembro de 1999, 
em São Paulo (SP) , deu-se sob a visão de um ano inteiro de nova 
política cambial e suas conseqüências sobre a vida do País e das 
empresas em particular. A inflação pelo IPCA alcançou 8,94%. O 
ponto alto daquele Congresso foi a corajosa decisão dos partici-
pantes de rever conceitos operacionais e jurídicos no que tange 

OS CONGRESSOS BRASILEIROS,  
patrimônio institucional da AnfAc

à quebra do tabu das operações realizadas sem a garantia de sol-
vência do sacado devedor. Foi uma iniciativa vitoriosa da ANFAC.

O VI Congresso Brasileiro, em São Paulo (SP), de 10 a 12 de dezem-
bro de 2002, transcorreu sob o signo da esperança e de intensa ex-
pectativa ante o resultado das eleições de outubro. Procurou contex-
tualizar os acontecimentos, dar aos empresários as novas diretrizes 
para o País e para o setor e debater a adequação do fomento comer-
cial ao novo Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003. 

O VII Congresso Brasileiro, de 20 a 22 de maio de 2004 no Rio 
de Janeiro (RJ), teve o propósito de ampliar o campo de atuação da 
sociedade de fomento comercial e iniciar um trabalho institucio-
nal ante diversos setores da sociedade e perante o Poder Judiciário. 
Foi um investimento altamente produtivo para toda a categoria.

O VIII Congresso Brasileiro, de 31 de maio a 2 de junho de 2006, 
em Porto Alegre (RS), teve como destaque a palestra do Sr. Elias 
Soler, presidente da Federação Espanhola de Factoring que fez 
uma palestra sobre a experiência do factoring na Espanha.

O IX Congresso Brasileiro, realizado nos dias 18 a 20 de junho 
de 2008, em São Paulo (SP), teve a palestra principal proferida 
pelo professor Alessandro Carretta, Secretário Geral da Associa-
ção Italiana de Factoring, trazendo-nos a preciosa experiência vi-
vida pelas empresas de factoring da Itália que ocupa uma posição 
destacada no ranking mundial do factoring.

O X Congresso Brasileiro, de 2 a 4 de junho de 2010, em Porto 
de Galinhas (PE), teve como foco debater o diferencial competitivo 
dos negócios do fomento comercial como incentivo à criatividade 
de seus empresários para agregar valores às suas empresas-cliente. 

O XI Congresso Brasileiro, de 8 a 11 de fevereiro de 2012, em 
Araxá (MG), além do debate de matérias do cotidiano do fomento 
comercial, ocupou-se da memorável comemoração da data históri-
ca de 30 anos da ANFAC e do sucesso obtido pela atividade, nesse 
período, amparando o maior segmento empregador do País, cons-
tituído pelas pequenas e médias empresas. 

No XII Congresso Brasileiro, de 30 de abril a 2 de maio de 2014, no 
Rio de Janeiro (RJ), pontificou o Sr. James Perry, presidente da Ad-
vance Financial, de Atlanta (EUA), que discorreu, para os 600 partici-
pantes, num português fluente, sobre aspectos práticos das operações, 
em sua empresa, com alguns pontos em comum com o fomento co-
mercial brasileiro. Foi uma palestra que muito agradou aos presentes.

O XIII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial será reali-
zado nos dias 20 a 22 de abril de 2016, em Foz do Iguaçu (PR). 
Conclamamos todos os empresários do fomento comercial do Brasil 
a participar deste grande evento do factoring para, num intercâmbio 
de ideias e experiências, enriquecer e consolidar a atividade no de-
sempenho de sua importante função socioeconômica em benefício 
do crescimento do nosso País. 
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PONTO DE ENCONTRO

o  setor de factoring acompanha passo a 
passo o trâmite no Senado do Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) 125/2015, que am-

plia os benefícios para as empresas do Simples 
Nacional. Isso porque, após sua aprovação nas 
duas casas do poder do Legislativo Federal, o 
PLC 125/2015 permitirá, entre outros benefícios, 
a criação da Empresa Simples de Crédito (ESC), 
que autoriza as micro e pequenas empresas a 
realizarem operações de empréstimos, financia-
mento e desconto de títulos de crédito perante 
pessoas jurídicas, exclusivamente com recur-
sos próprios. No dia 8 de dezembro, mais um 
avanço foi conquistado: a Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado aprovou o texto da 

PLC 125/2015 e a relatora da proposta, senadora 
Marta Suplicy, encaminhou o texto para votação 
pelo plenário do Senado.

Um dos principais defensores do PLC 125/2015, 
o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domin-
gos, diz que a ampliação do Simples vai dar o 
oxigênio para o Brasil real sobreviver. “Existe o 
medo das micro e pequenas empresas em cres-
cer porque quem sai do Simples cai no complica-
do. O Simples é uma redoma de sobrevivência”, 
garante Afif Domingos. A seguir, leia a integra 
da sua entrevista concedida com exclusividade 
à revista da ANFAC, em que fala, entre outras 
coisas, sobre os benefícios do PLC 125/2015 e 
da sua gestão à frente do Sebrae.

Guilherme afif domingos

gistro e legalização de empresas, ope-
racionalizada por meio de um sistema 
nacional informatizado. 

revista anfac – em que medida a 
aprovação definitiva do projeto do 
supersimples, proposta que con-
tou com a sua fundamental contri-
buição, permitirá atenuar os efei-
tos da crise nos próximos anos? 

afif domingos – O Crescer sem Medo 
(PLC 125/2015) tramita no Senado. 
Ele tem como objetivo criar uma ram-
pa suave das alíquotas, progressiva, tal 
como já acontece no Imposto de Ren-
da de Pessoa Física. Tudo isso para 
permitir que as empresas tenham in-
centivos para crescer ainda mais, sem 
ter que se preocupar com a mudança 
brusca de faixas como acontece hoje. 
A redução dos degraus que hoje exis-
tem entre as faixas de tributação e a 
ampliação dos limites permitirá que 
as empresas tenham respeitada a ca-
pacidade de pagamento de impostos. 
Quando todos pagam menos, de for-
ma equilibrada, o Estado passa a ar-
recadar mais. Outro ponto de grande 
importância do projeto é a ampliação 
dos limites de faturamento do Sim-
ples, de R$ 3,6 milhões para R$ 7,2 
milhões em 2017 e de R$ 7,2 milhões 
para R$ 14,4 milhões para as indús-
trias em 2018.

revista anfac – Qual será o impac-
to positivo do supersimples na eco-
nomia brasileira?

“ A Rede Simples 
é uma ação de 

integração entre os 
diversos órgãos e 
entidades ligados 

ao processo de 
registro e legalização 

de empresas, 
operacionalizada 
por meio de um 
sistema nacional 
informatizado”

revista anfac – o ano de 2016 pro-
mete ser bastante complicado para 
os negócios, como o sebrae poderá 
contribuir com a sobrevivência dos 
pequenos e médios empresários?
Guilherme afif domingos – Nesse 
momento de retração da economia e 
de uma perspectiva não muito positiva 
para o próximo ano, a missão do Se-
brae se torna ainda mais fundamental 
para o fortalecimento dos pequenos 
negócios. Em 2016, levaremos ao co-
nhecimento dos empreendedores seus 
direitos e deveres conquistados nas 
últimas reformas da Lei Geral da Mi-
cro e Pequena Empresa. Pretendemos 
priorizar também as ações que aten-
dam ao universo dos pequenos negó-
cios. O projeto “Crescer Sem Medo”, 
o acesso ao crédito e a simplificação 
do processo de registro dos novos 
negócios, por meio da Rede Simples, 
são alguns exemplos. A Rede Simples 
já está em funcionamento no Distri-
to Federal e temos a pretensão de le-
vá-la para todo o Brasil. É uma ação 
de integração entre os diversos órgãos 
e entidades ligados ao processo de re-
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‘com a criação da 
Empresa Simples de 
crédito, a palavra de 
ordem é aplicar direto, 
sem intermediários, 
remunerar mais o 
investidor e  
desonerar o  
tomador” 

afif domingos – A ampliação dos li-
mites prevista no novo projeto permi-
te que as micro e pequenas empresas 
cresçam mais tempo sem precisar mu-
dar para o modelo mais complexo de 
tributação das empresas grandes. Polí-
ticas, como o Simples Nacional, bene-
ficiam não apenas os empreendedores, 
mas também as milhões de pessoas 
empregadas nos pequenos negócios. 
O Simples Nacional já arrecadou mais 
de R$ 440 bilhões, de agosto de 2007 a 
setembro de 2015, mesmo com o atual 
sistema de alíquotas, que impedem as 
empresas de crescer. 

revista anfac – como o senhor 
analisa a possibilidade da Plc 
125/2015 abrir espaço para a cria-
ção da empresa simples de crédito? 
Quais são os benefícios esperados?
afif domingos – A ideia de Empresa 
Simples de Crédito resgata o princípio 
do crédito no município administrado 
pelo cidadão com recursos próprios, 
que pode emprestar o seu dinheiro 
para empresas no clássico sistema do 
olho no olho. Emprestar para quem ele 
conhece, que tem família e trabalha na 
localidade. Esses são os pagadores mais 
pontuais. Se o cidadão poupou capital 

ao longo da vida ele tem duas opções: 
aplicar no sistema bancário e ter uma 
pequena remuneração ou ser livre para 
aplicar na sua própria comunidade, as-
sumindo o risco e recebendo a remu-
neração proporcional, segundo as re-
gras do mercado. Com isso, elimina-se 
o vaivém do dinheiro que acaba crian-
do forte intermediação financeira com 
a consequente cadeia alimentar que 
vive desses recursos. Com a Empresa 
Simples de Crédito (ESC), a palavra de 
ordem é aplicar direto, sem interme-
diários, remunerar mais o investidor 
e desonerar o tomador. Isso vai demo-
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PONTO DE ENCONTRO
Guilherme afif domingos

estudo produzido pelos técnicos do 
Sebrae, fazendo um recorte da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PNAD), do IBGE, principalmente a 
de 2013, a mais recente disponível no 
momento, a escolaridade cresceu no 
País como um todo e também entre os 
empreendedores. Isso é muito positivo 
porque quanto maior a escolaridade, 
maiores as chances de planejar o em-
preendimento. A procura por cursos 
de capacitações do Sebrae tem aumen-
tado. Até junho deste ano, contabili-
zamos cerca de 143 mil atendimentos 
presenciais e 650 mil pessoas nos cur-
sos de Ensino a Distância. No mesmo 
período do ano passado, foram em tor-
no de 542 mil atendimentos. Em rela-
ção aos cursos presenciais, atendemos 
mais de 142 mil pessoas até o primeiro 
semestre deste ano e cerca de 650 mil 
atendimentos a distância – o que inclui 
oficinas SMS, jogos, vídeos, dicas, mi-
nicursos. É preciso buscar a educação 
continuada e a opinião de especialistas, 
até porque a maior parte das pessoas 
abre uma empresa por afinidade com 
um produto ou serviço, mas sem expe-
riência em administração, em gestão 
de fluxo de caixa, em relacionamento 
com clientes. A intuição é útil, mas não 
pode ser a única fonte do empresário.

revista anfac – Quais são os prin-
cipais desafios a serem enfrentados 
pelo senhor e por sua equipe na 
condução do Programa Bem mais 
simples Brasil?
afif domingos – Trabalhamos, por 
meio do programa Bem Mais Sim-
ples, para diminuir o número de dias 
para se abrir uma empresa de bai-
xo risco. Criamos a Rede Simples, 
já em funcionamento no Distrito 
Federal, que possibilita a abertura 
de um novo negócio em até cinco 
dias. Além disso, estamos resgatan-
do a fé na palavra do cidadão, que 
apenas precisa descrever a sua ati-
vidade para que tenha suas licenças 
liberadas junto aos órgãos compe-
tentes (Corpo de Bombeiros, Defe-
sa Civil, Vigilância Sanitária, Meio 
Ambiente) e assinar uma declaração 
de que sua empresa é realmente de 
baixo risco. Com isso, liberamos a 
fila das empresas que realmente 
precisam de fiscalização prévia para 
funcionar e garantimos mais agili-
dade ao processo. Tornamos reali-
dade o sonho do balcão único para 
abrir empresas. O programa possui 
cinco pontos fundamentais: elimi-
nar exigências que se tornaram ob-
soletas com a tecnologia, unificar o 
cadastro e identificação do cidadão, 
dar acesso aos serviços públicos em 
um só lugar, guardar informações 
do cidadão para consultas, além de 
resgatar a fé na palavra do cidadão, 
substituindo documentos por decla-
rações pessoais. A vida do cidadão 
brasileiro é bem mais complicada 
do que em outros países. Nosso de-
safio é reduzir o número de docu-
mentos e garantir processos menos 
burocráticos para que o Estado pos-
sa atendê-lo com mais eficiência. 

“É importante 
reforçar que boa 
parte dos fatores 
que contribuíram 
para a evolução 

positiva do 
empreendedorismo 

na última década 
continua presente”

cratizar a nossa atividade econômica. 
Democracia política só se sustenta com 
democracia econômica. 

revista anfac – com a perspectiva 
da taxa do desemprego no Brasil 
atingir 10% em 2016, o pequeno 
negócio será a principal saída para 
esse contingente da população?
afif domingos – As micro e pequenas 
empresas também passaram a enfren-
tar neste ano os efeitos negativos da 
crise econômica. Segundo dados do 
Ministério do Trabalho, houve o fe-
chamento de 49,7 mil vagas com car-
teira assinada dos pequenos negócios 
em outubro de 2015. Ao longo deste 
ano, o Brasil já perdeu um total de 
819 mil empregos formais. Apesar da 
tendência de queda no emprego, os 
pequenos empreendimentos ainda re-
gistram um saldo positivo de 65,8 mil 
vagas neste ano. A administração pú-
blica criou 12 mil novos empregos de 
janeiro a outubro. No mesmo período, 
as médias e grandes empresas tiveram 
896 mil postos de trabalhados fecha-
dos. No entanto, há dados que nos 
fazem crer que o impacto não é tão 
prejudicial ao crescimento do empre-
endedorismo. Prova disso é a marca de 
5,5 milhões de microempreendedores 
individuais alcançada este ano. É im-
portante reforçar que boa parte dos 
fatores que contribuíram para a evo-
lução positiva do empreendedorismo 
na última década continua presente, 
como a melhoria do ambiente legal.  

revista anfac – aqueles que pen-
sam em se tornar micro e pequenos 
empresários já se convenceram de 
que a capacitação é essencial para 
alcançar o sucesso?
afif domingos – De acordo com um 
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o jurista Ives Gandra da Silva Martins é um colecionador de amigos e de admira-
dores. Isso ficou ainda mais evidente nas últimas semanas, quando têm se mul-
tiplicado as homenagens em comemoração ao seu aniversário de 80 anos. Uma 

dessas celebrações foi organizada pelo IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo), 
dia 27 de novembro no Hotel Intercontinental, em São Paulo.

Em sua palestra, Ives Gandra defendeu os princípios da Constituição Federal no que 
diz respeito às normas de moralidade, disciplina e diligência no desempenho das fun-
ções públicas. Comentou a fase conturbada que o Brasil atravessa e reconheceu que 
qualquer solução política vinda do Planalto afetará a economia do País. 

O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, como membro do IASP, teve a oportunida-
de de saudar mais uma vez Ives, seu amigo há mais de 40 anos. Aproveitou o momento 
para lembrar que o jurista foi homenageado, em março de 2014, com o título de Sócio 

80 anos 
muito bem vividos

PRESENÇA INSTITUCIONAL

Jurista Ives Gandra Martins é homenageado 
em almoço promovido pelo IASP

Da esq. para dir.: Marcus Garrutti,  
Ives Gandra Martins, Luiz Lemos Leite e 
José Horácio Halfeld Ribeiro
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Honorário n°1 da ANFAC. O nobre advogado foi 
o primeiro presidente do Conselho de Ética da 
Associação. Entre 1992 e 1997, Ives ocupou o 
cargo com a importante missão de aperfeiçoar 
o perfil do segmento de fomento comercial no 
País. Por meio da autorregulação, conseguiu 
que as empresas filiadas à ANFAC aprimoras-
sem suas normas de gestão e de responsabi-
lidade organizacional, diferenciais que foram 
essenciais para o desenvolvimento do setor. 

O almoço organizado pelo IASP, presidido por 
José Horácio Halfeld Ribeiro, contou com a pre-
sença de autoridades, como o deputado fede-
ral Arnaldo Faria de Sá, parlamentar que tem se 
mostrado incansável defensor dos interesses 
do fomento comercial, e a deputada estadu-
al Célia Leão, outra renomada figura pública 
simpatizante das causas da ANFAC. O encontro 
também reuniu o advogado Maurício Prazak, 
que tanto tem lutado pelos méritos do fomen-
to comercial na elaboração do novo Código 
Comercial, o Dr. Marcus Jair Garutti, membro 
do Conselho Fiscal da ANFAC e vice-presiden-
te do SINFAC-SP, e o Dr. José Luis Dias da Silva, 
consultor jurídico da ANFAC.

Leia na pág.30 o artigo de Ives Gandra sobre os 
dez anos da morte de Oscar Correa, ex-ministro 
da Justiça e ex-presidente do STF. 

como forma de agradecimento, o dr. ives Gandra 
martins presenteou todos que participaram do 
evento comemorativo organizado pelo iasP com 
um exemplar do livro recém-lançado em sua 
homenagem: “ives Gandra – 80 anos do Humanista”. 
a obra reúne textos de 56 cardeais do direito que 
referenciam ives Gandra em estudos jurídicos. 
entre eles estão José antonio dias toffoli, antônio 
claudio mariz de oliveira, carlos mario da silva 
Velloso, francisco rezek e José renato nalini. 

Jantar de confraternização do sinfac – Pe
O requintado restaurante do chef português 

Rui Paula, no Shopping Riomar, em Recife, foi o 
local especialmente escolhido pela diretoria do 
SINFAC – PE para realizar seu aguardado jantar 
de confraternização de fim de ano. Os convi-
dados do presidente Frederico José de Alencar 
Loyo Filho − entre eles, Luiz Lemos Leite, pre-
sidente da ANFAC, José Luís Dias da Silva, as-
sessor jurídico da ANFAC, e Hamilton de Brito 
Junior, presidente do SINFAC–SP – apreciaram 
pratos com receitas clássicas da culinária portu-
guesa. A programação do evento abriu espaço 
também para a exibição do filme/convite sobre 
o XIII Congresso Brasileiro de Fomento Comer-
cial, agendado para os dias 20, 21 e 22 de abril 
de 2016, em Foz do Iguaçu, Paraná. 

PRESENÇA INSTITUCIONAL

17 de dezembro
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Jantar de confraternização do sinfac – sPJantar de  
confraternização do 

 sindisfac – mG

Jantar de confraternização e apresentação da 
recém-eleita diretoria do sinfac – Pa

A festa de fim de ano do SINFAC-SP reuniu 
237 convidados dia 3 de dezembro, no ste-
akhouse Corrientes 348, em São Paulo, para 
celebrar as conquistas do setor de fomento 
comercial em 2015. Hamilton de Brito Junior, 
o presidente do SINFAC-SP, destacou, entre os 
êxitos alcançados, a aprovação pela Câmara 
dos Deputados do PLC 366/2013, que fixou 
em 2% a alíquota mínima para o ISS, e a cria-
ção da Empresa Simples de Crédito (ESC).

Em sua saudação aos convidados, Luiz Le-
mos Leite, presidente da ANFAC, disse que 
o setor de fomento comercial precisa apro-
veitar todas as oportunidades que surgirem, 
pois sem risco não há reforma, não há inova-
ção. “Parabéns, muito sucesso para nós todos, 
vamos comemorar mais um ano da nossa ati-
vidade”, finalizou. 

Como acontece a cada dois anos, o jantar de 
confraternização de fim de ano do SINFAC – 
PA, dia 28 de novembro, no Crowne Plaza, em 
Belém, coincidiu com a apresentação da nova 
diretoria do sindicato, eleita dia 14 de novem-
bro. O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, 
saudou o novo presidente, Armando Arruda, 
e seu antecessor, Cesar Rodrigues. A come-
moração, que reuniu mais de 100 convidados, 
também marcou o anúncio da Giro Fomento 
Mercantil como Empresa do Ano, reconheci-
mento promovido pelo SINFAC – PA. 

 3 de dezembro4 de dezembro

28 de novembro

Da esq. para dir.: Luiz Lemos 
Leite, Hamilton de Brito 
Jr., deputada Célia Leão, 
deputado Arnaldo Faria de 
Sá e vereadora Edir Sales 

Da esq. para dir.: Cesar 
Rodrigues, Luiz Lemos Leite 
e Armando Arruda

O esperado jantar de confraternização de fim 
ano do SINDISFAC – MG aconteceu dia 4 de de-
zembro no buffet Chateau Belvedere, em Belo 
Horizonte. O evento, que contou com a presen-
ça do presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, 
reuniu mais de 160 convidados, entre associa-
dos e lideranças do setor de factoring de Minas 
Gerais. Além do jantar, a programação incluiu 
também um coquetel receptivo e um agradá-
vel pocket show. 

Esq. para dir.: Jeferson Terra Passos, Marcio Aguilar, 
Marcelo Costa e Luiz Lemos Leite

Esq. para dir.: Geraldo Wilton, 
Luiz Lemos Leite e  

Francisco Guerra
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audiência Pública para debater o Plc 125/2015

Uma nova edição do curso Checagem Cre-
ditícia e Documental no Fomento Comercial 
foi organizada pela ANFAC, em São Paulo, 
com o objetivo de difundir conhecimento 
sobre a aquisição de direitos creditórios.

As quatro horas de curso foram condu-
zidas por José Luis Dias da Silva, assessor 
jurídico da ANFAC, e Junior Santos, diretor 
comercial da WBA Digital, que falaram so-
bre avaliação de documentos, detecção dos 
principais erros que envolvem os trâmites 
legais, meios para comunicar e confirmar 
as informações e checagem de dados perti-
nentes a documentos digitais. 

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realizou 
dia 23 de novembro audiência pública na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo para debater o PLC 125/2015, que amplia, 
simplifica e estimula o crescimento dos optantes do Simples 
Nacional. A senadora Marta Suplicy, relatora do projeto, Gui-
lherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, o deputado 
federal Jorginho Mello, presidente da Frente Parlamentar da 
Micro e Pequena Empresa na Câmara dos Deputados, e os 
deputados estaduais Itamar Borges e Caio França, presidente 

23 de novembro 
e vice-presidente da Frente Parlamentar do Empreendedo-
rismo da Assembleia Legislativa, compuseram a mesa de tra-
balho. Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, acompanhou 
de perto as discussões travadas no Palácio Nove de Julho. A 
senadora Marta Suplicy disse que o Simples Nacional, criado 
em 2006, diminuiu a informalidade em 25%. Mais de 10 mi-
lhões de empresas adotam o sistema ao lado de outros 5 mi-
lhões de microempreendedores individuais (MEI). No total, o 
Simples responde por uma arrecadação de R$ 620 bilhões. “O 
grande desafio agora é superar o medo que as empresas têm 
de crescer”, afirmou a senadora. Já Guilherme Afif Domingos, 
presidente do Sebrae e um dos idealizadores da proposta, 
disse que o PL 125/2015 nasceu de estudos desenvolvidos 
por várias instituições de pesquisa em 2014, período em que 
esteve à frente da Secretaria Especial da Micro e Pequena Em-
presa. A proposta foi apresentada neste ano ao Congresso 
Nacional, depois de ser sistematizada. Aprovado pela Câmara 
dos Deputados, o projeto tramita agora no Senado. 

Jantar de confraternização do sinfac – sc/cs
O SINFAC–SC/CS organizou no dia 27 de novembro um jantar de confraternização de seus associados no Clube Mampi-

tuba, em Criciúma (SC). Na oportunidade, a direção da ANFAC foi representada pelo diretor administrativo-financeiro da 
associação, Dorival Maso. Em seu discurso, Dorival destacou a pujança do setor de recebíveis no contexto socioeconômico 
nacional e o relevante trabalho que o Sistema Brasileiro de Fomento Comercial vem realizando, coordenado pela ANFAC, 
que tem a participação ativa de 18 sindicatos e, recentemente, da FEBRAF. O diretor administrativo-financeiro da ANFAC 
lembrou também que a região Sul do Estado de Santa Cata-
rina é um importante polo de desenvolvimento industrial e 
que o SINFAC–SC/CS, presidido pelo empresário, Tito Lívio, 
associado da ANFAC, está realizando um trabalho regional 
significativo, dinamizando as atividades do fomento comer-
cial em Santa Catarina. 

27 de novembro

26 de novembro         curso anfac – checagem 
creditícia e documental no fomento comercial
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curso aVec (averiguação eletrônica de conformidade) – coaf

O VI Encontro Gaúcho de Fomento Comercial promovi-
do pelo SINFAC-RS reuniu mais de 200 participantes, entre 
empresários e associados, nos dias 20 e 21 de novembro, 
na sede da Federação Gaúcha de Futebol, em Porto Ale-
gre. O economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco 

Com a finalidade de capacitar os profissionais 
que atuam no fomento comercial, a ANFAC 
promoveu no dia 17 de novembro, no auditó-
rio de sua nova sede, em São Paulo, uma nova 
edição do seu curso sobre AVEC, instrumento 
eletrônico instituído pelo COAF (Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras), órgão do 
Ministério da Fazenda que fiscaliza e previne 
possíveis irregularidades legais relacionadas à 
lavagem de dinheiro.

Durante três horas, o palestrante José Luis 
Dias da Silva, assessor jurídico da ANFAC, 
explicou o que é o AVEC, suas finalidades e 
funcionalidades, as responsabilidades rela-
cionadas a esse instrumento de fiscalização 
e orientações, caso seja exigida uma resposta 
por parte do COAF. 

20 e 21 de novembro 

17 de novembro 

Central, abriu a programação de palestras, quando apre-
sentou um diagnóstico bastante realista sobre as dificul-
dades econômicas que atravessa o País.

Logo após, os advogados Alexandre Fuchs das Neves, 
consultor jurídico do SINFAC-RS, e José Luis Dias da Silva, 
consultor jurídico da ANFAC, falaram a respeito da ESC 
(Empresa Simples de Crédito) e a evolução do factoring 
por meio de novos produtos. A mediação do encontro foi 
do presidente do SINFAC-RS, Marcio Aguilar. No encerra-
mento do primeiro dia de trabalho, Ricardo Liào, secretá-
rio-executivo do COAF, fez uma minuciosa apresentação 
sobre as atividades do Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras. À noite, um Jantar de Confraternização 
aconteceu na Associação Atlética do Banco do Brasil.

No dia seguinte, o desembargador Luiz Osório Panza, 
do Tribunal de Justiça do Paraná, abriu o segundo dia de 
palestras. Falou sobre o tema “Falências e Recuperação Ju-
dicial — O compromisso do Poder Judiciário para com a 
melhor solução”. Para adicionar uma dose de descontra-
ção no evento, o empresário Márcio Mancio, especialista 
em gestão de liderança, motivação e vendas, esbanjou 
bom-humor durante a apresentação da sua exposição a 
respeito de “Ações que fazem a diferença”. 

Vi encontro Gaúcho de fomento comercial 
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lançamento da plataforma 
digital da Broadfactor

Sempre presentes nas atividades 
que movimentam o fomento comer-
cial, Luiz Lemos Leite, presidente da 
ANFAC, acompanhado de Dorival 
Maso, diretor administrativo-financei-
ro da associação, prestigiaram o co-
quetel de lançamento, em São Paulo, 
da plataforma Broadfactor, ferramenta 
digital que permite realizar a compra e 
a venda de recebíveis, em um ambien-
te seguro e equipado com recursos 
para análise das transações de crédito. 

Segundo Ricardo Cury, presidente 
da Broadfactor, a plataforma digital é 
uma solução tecnológica que ajuda o 
mercado em um momento de alcan-
ce restrito ao crédito. “Ela permite ao 
usuário acesso pleno e visualização 
completa das ofertas disponíveis no 
mercado de recebíveis. Tudo na tela 
do computador, com rapidez, como-
didade e segurança”, afirmou o presi-
dente da Broadfactor, que fez questão 
de agradecer a presença no evento 
dos dirigentes da ANFAC. 

29 de outubro

Da esq. para dir.: Ricardo Cury, 
Theo Carnier, Dorival Maso e 
Luiz Lemos Leite

Tradicionalíssimo no mercado de factoring, o curso de 
Agente de Fomento Comercial foi ministrado duas vezes nos 
dois últimos meses de 2015: a 165a edição, entre os dias 9 a 11 
de novembro, e a 166a edição, de 8 a 10 de dezembro. Essas 
atividades educacionais e formadoras tiveram, porém, um sig-
nificado especial, pois foram as primeiras, depois muitos anos, 
a serem organizadas no auditório da nova sede da ANFAC.

9 a 11 de novembro / 8 a 10 de dezembro

PRESENÇA INSTITUCIONAL

165o curso de Agente de Fomento Comercial
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Os alunos, profissionais da área do fomento comercial, tive-
ram a oportunidade de conhecer as especificidades que mo-
vimentam a atividade. Puderam atualizar, reciclar e reforçar 
os conhecimentos essenciais para o exercício das demandas, 
como matemática financeira, normas de compliance, análi-
se de crédito, baseada nas regras que evitam e combatem a 
lavagem de dinheiro, e títulos de crédito. Só para se ter uma 
ideia, o curso da ANFAC já certificou aproximadamente 8.500 
operadores de fomento comercial em todo o País. Consulte 
a programação de cursos ministrados pela ANFAC no site: 
http://www.anfac.com.br/v3/anfac-cursos-e-eventos-fo-
mento.jsp. Cada empresa associada tem direito a uma vaga 
gratuita por módulo educacional oferecido pela entidade. 166o curso de Agente de Fomento Comercial

165a e 166a edições do curso de 
 agente de fomento comercial
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sessão temática no senado  
sobre o regime tributário do 

simples nacional

curso Plano de negócios nas empresas de fomento comercial

O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, participou no 
dia 27 de outubro, a convite do presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, da sessão de discussão temática sobre o Re-
gime Tributário do Simples Nacional. A reunião foi presidi-
da pela senadora Marta Suplicy, relatora do PLC 125/2015, 
no plenário principal da casa legislativa. O encontro abriu 
espaço para uma ampla análise a respeito de diversos as-
pectos que envolvem a lei complementar, com a contribui-
ção de parlamentares, representantes da Fazenda Nacio-
nal, do Sebrae e de algumas entidades atentas à causa.

No fim dos debates, a senadora Marta Suplicy, relatora do 

Atenta à necessidade de seus associados de encontrar 
alternativas legais para minimizar riscos inerentes à ativi-
dade e ainda torná-la lucrativa, a ANFAC promoveu dia 27 

27 de outubro

27 de outubro

PLC 125/2015, destacou os principais pontos tratados na 
sessão temática e disse que sua posição seria manifesta-
da após analisá-la à luz da técnica legislativa, cuidado que 
poderá exigir um prazo maior do que o previsto na tramita-
ção do tema no Senado. De toda forma, a ANFAC continua 
atenta e inserida nas discussões do grupo temático que 
debate o PLC 125/2015, que conta também com a partici-
pação do presidente da FEBRAF, Luiz Napoleão da Silva Bri-
to, do presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, e 
de seu vice-presidente, Marcos Libanore, e da presidente 
do SINFAC-DF, Márcia Adriana. 

Da esq. para dir.: Luiz Lemos Leite, Hamilton de Brito Jr., Marcos 
Libanore, Márcia Adriana e Nadir Baruzzi

de novembro, no auditório de sua nova sede, em São Paulo, 
o curso Plano de Negócios nas Empresas de Fomento Co-
mercial. O palestrante convidado foi Domenico Di Bisceglie, 

administrador de empresas formado pela PUC/SP, 
com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e 
Auditoria pela FGV-SP, e diretor da Efibrás Fomento 
Mercantil.  

Durante oito horas de curso, os participantes 
tomaram contato com questões que envolvem a 
elaboração e o acompanhamento do plano de ne-
gócios, análise interna e externa dos diferenciais 
que abrangem o setor de factoring, definição de 
KPI (Key Performance Indicator), indicador utilizado 
para medir o desempenho dos processos de uma 
empresa, cadeia de valor, recursos e competências 
das empresas. 
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Espaço reservado 
para coffe break 

Sede da ANFAC oferece agora 
auditório, estrutura para eventos e 

área administrativa compacta 

de casa  
NOvA

antes mesmo de o ano terminar, a ANFAC 
já vivia um momento diferente. Essa sen-
sação de renovação foi provocada pela 

mudança da sede para um espaço mais confor-
tável, com cerca de 300 m², adequado às neces-
sidades da entidade. Não houve alteração geo-
gráfica, pois o novo escritório fica no edifício 
ao lado do antigo endereço. A grande novidade 
é que a sede da ANFAC possui agora um audi-
tório exclusivo para 30 pessoas, benefício que 
resulta em mais comodidade para os seus asso-
ciados e redução de custos com a organização 
dos cursos. A área para aulas, palestras e eventos 
oferece ainda entrada independente, sala con-
jugada para coffee break e copa. “A proposta 
foi criar um auditório compacto, modular, bem 
equipado, protegido por isolamento acústico, 
sem perder a praticidade e a naturalidade que 
caracterizam o perfil corporativo da ANFAC”, 
explica Leonardo Hermenegildo, arquiteto res-
ponsável pelo projeto.

Na área administrativa, os colaboradores tra-
balham próximos, facilitando a sinergia e a co-
municação. O ambiente corporativo tornou-se 
mais hospitaleiro e acolhedor, estimulando a 
produtividade da equipe e impulsionando a 
execução das tarefas. 

A ANFAC conseguiu alcançar seu almejado 
objetivo ao planejar um espaço com estrutura 
adequada para realização de cursos e eventos 
destinados à difusão de conhecimento e troca 
de experiências entre seus associados. 

São maneiras simples de compartilhar infor-
mação, aprimorar métodos de gestão e obter 
ganhos progressivos, tornando as empresas 
mais competitivas e consolidadas dentro do di-
nâmico mercado de recebíveis. Estão de para-
béns todos os associados da ANFAC por mais 
essa importante conquista corporativa. 

Fo
to

s:
 M

ár
io

 B
oc

k

PATRIMÔNIO



DEZEMBRO - 2015 - 17 

Auditório com estrutura e 
capacidade para 30 pessoas

Área administrativa 
compacta e integrada

NOvO eNdeReÇO / aNFaC 
Av. Angélica, 2.447, 11 º andar,

São Paulo – SP
Tel.: (11) 2361.8900
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o NCPC (Novo Código de Processo Civil) 
regula, em título próprio, a modalidade de 
tutela jurisdicional representada por de-

cisões em princípio provisórias, destinadas tão 
somente a assegurar a plena utilidade prática 
da tutela definitiva, esta sim apta a solucionar o 
litígio. À luz do tratamento dado ao tema pelo 
legislador, a diversidade do conteúdo das espé-
cies de medida provisória (conservativa ou satis-
fativa) não mais influi no aspecto procedimental 
nem nos requisitos exigidos para a obtenção da 
respectiva tutela. Levou-se em consideração, 
para elaborar a classificação legal, o escopo co-
mum a todas elas, qual seja, contribuir para a 
efetividade da tutela final.

Ambas as espécies de tutela jurisdicional acima 
apontadas, caracterizam-se, segundo o critério 
adotado pelo legislador brasileiro de 2015, por 
não constituir, ao menos em princípio, a prote-
ção final, concedida ao titular de determinada 
pretensão deduzida em juízo. Nas hipóteses em 
que autorizadas, essas modalidades de tutela, 
sempre precedidas de cognição sumária, visam 
simplesmente a assegurar a efetividade prática 
da tutela definitiva, esta precedida, em regra, de 
cognição exauriente e juízo de certeza.

Podemos então apontar os critérios levados 
em conta pelo legislador para classificar as tute-
las por força das quais assegura-se a utilidade do 
resultado final do processo. Elas são informadas 
por cognição sumária, apta a revelar a verossi-
milhança, a plausibilidade do direito afirmado. 
Todas as tutelas provisórias são precedidas de 
cognição não exauriente. Trata-se de elemento 
comum a todas elas, cuja função é impedir que 
o tempo de duração do processo possa compro-
meter sua efetividade. É a eterna luta do sistema 
processual contra o tempo.

Além disso, e em razão disso, são normal-
mente provisórias, visto que sua existência e 
eficácia estão condicionadas a evento futuro: 
a tutela final e definitiva.

As tutelas sumárias e provisórias, todavia, com-

portam outra classificação. Podem, ou não, de-
pender da demonstração do perigo de dano. 

Em determinadas situações, elas somente são 
deferidas se quem as requer conseguir conven-
cer o juiz da existência de determinado acon-
tecimento, cuja ocorrência é iminente e pode 
impedir ou comprometer a utilidade prática da 
tutela final. Nesses casos, a característica da ur-
gência é fundamental.

Noutros, todavia, o legislador contenta-se sim-
plesmente com o alto grau de verossimilhança do 
direito afirmado. Após descrever as hipóteses em 
que o fenômeno se verifica, autoriza a concessão 
da tutela sumária e provisória.

Em síntese, essa modalidade de tutela, infor-
mada sempre por cognição não exauriente, fun-
dada, portanto, no juízo de verossimilhança, não 
de certeza, em princípio provisória, destinada a 
assegurar o resultado útil do processo, comporta 
duas espécies: as urgentes e as não urgentes. Estas, 
caracterizam-se tão-somente pelo grau de evidên-
cia do direito afirmado. Aquelas, exigem também 
a demonstração do perigo de dano.

Possível, então, denominar as tutelas sumárias e 
provisórias com as seguintes expressões: tutelas de 
urgência e tutelas da evidência.

Além disso, é preciso compreender que as tu-

tutela  
PROvISóRIA

José Roberto dos Santos Bedaque:  
Sócio do escritório Dinamarco, Rossi, 
Beraldo & Bedaque Advocacia, professor 
titular de Direito Processual da 
Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco (USP) e integrou a Comissão 
de juristas encarregada de elaborar 
o anteprojeto do CPC e de rever o 
substitutivo da Câmara dos Deputados

ARTIGO
José roberto dos santos Bedaque 
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telas sumárias também comportam outra classifi-
cação. Se considerados seu conteúdo e suas con-
sequências, verificamos que elas podem implicar 
simples conservação de bens, pessoas ou provas, 
bem como a antecipação de efeitos da tutela fi-
nal. Em ambos os casos, visando sempre a asse-
gurar a efetividade prática desta última.

A solução do litígio, mediante a atuação das re-
gras existentes no plano do direito material, depen-
de do regular desenvolvimento do devido processo 
legal. Isso demanda tempo, tendo em vista necessi-
dade das garantias constitucionais do processo e da 
formação do juízo de certeza pelo julgador.

Nesse ínterim, fatores podem comprometer a 
efetividade prática da respectiva tutela jurisdicio-
nal. Também circunstâncias verificadas no próprio 
processo muitas vezes tornam aconselhável a ante-
cipação de determinados efeitos da tutela final.

Em tais casos, e desde que verossímeis os fun-

damentos fáticos e jurídicos da pretensão, pode 
o juiz adotar providências capazes de assegurar 
a utilidade prática da tutela final. Consistem es-
sas providências na conservação de bens, pes-
soas ou mesmo provas, bem como na antecipa-
ção de efeitos da tutela final. A adoção de uma 
ou outra dependerá das circunstâncias do caso 
concreto. Deve ser concedida aquela que mais 
se adequar ao objetivo pretendido, qual seja, as-
segurar a efetividade da tutela definitiva.

Três aspectos importantes foram levados em 
consideração pelo legislador: reunir todas as 
espécies de tutelas provisórias sob o mesmo 
título, classificá-las segundo critério homogê-
neo e não ignorar a terminologia já consagrada 
na doutrina. Pretendeu-se, com isso, eliminar 
as discussões teóricas a respeito do tema, cuja 
compreensão vem sendo dificultada por cons-
truções muito caras aos nefelibatas. 
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CHECK-UP BRASIL
maílson da nobrega

o  ex-ministro da Fazenda Maílson da 
Nobrega é economista de opiniões 
serenas e muito equilibradas. Nesta 

entrevista concedida com exclusividade à re-
vista da ANFAC, o economista e consultor não 
apresenta um horizonte róseo para o Brasil nos 
próximos anos, mas não se coloca ao lado daque-
les que acreditam que estejamos à beira do pre-
cipício. “O Brasil tem instituições sólidas, sistema 

financeiro sofisticado, agronegócio competitivo e 
uma indústria complexa e diversificada”, avalia o 
ex-ministro. No entanto, ele compartilha da ideia 
de que a falta de confiança é a principal conse-
quência da crise que o País atravessa. O clima de 
incerteza deriva da baixa popularidade da Presi-
dente Dilma e de sua fragilidade diante dos desa-
fios que se apresentam. A seguir, leia a íntegra da 
entrevista de Maílson da Nóbrega.  
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“A economia pode 
voltar a crescer, de forma 
medíocre, em 2017 e 2018”
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internacionais superam a dívida exter-
na. O regime de câmbio flutuante é a 
primeira linha de defesa contra a crise 
no balanço de pagamentos. É muito 
provável que ocorra uma alternância 
de poder em 2018, com o encerramen-

to do ciclo do PT no governo. O País 
tem tudo para experimentar uma fase 
de reformas institucionais que devol-
verão a confiança aos consumidores 
e às empresas. As ideias para tanto 
estão circulando de forma intensa e 
podem servir de base para mudanças 
sob nova liderança política. 

revista anfac – o senhor comunga 
da opinião que o pior ingrediente da 
crise ainda é a falta de confiança?
maílson – É difícil dizer qual é o 
pior ingrediente da crise, mas a falta 
de confiança é sua principal conse-

quência. A crise política, que deriva 
da baixa popularidade de Dilma e de 
sua fragilidade diante dos desafios, é 
a origem maior dos problemas que o 
País enfrenta neste momento. O dé-
ficit de liderança, que inibe ações no 
campo estrutural para recuperar a 
produtividade, é o maior inibidor da 
recuperação da economia e do empre-
go. A crise econômica potencializa a 
crise política, pois gera desesperança. 
No fundo, estamos envoltos em um 
círculo vicioso do qual somente nos 
livraremos caso se confirme a renova-
ção de liderança em 2018 e desde que 
não enveredemos pela trágica escolha 
de um “salvador” nas próximas elei-
ções presidenciais. Felizmente, este é 
um cenário de baixa probabilidade de 
ocorrência. 

revista anfac – o senhor enxerga 
alguma proposta viável que possa 
destravar negócios e melhorar o am-
biente no setor privado?
maílson – Infelizmente, não. 

revista anfac – o senhor acredita 
que a possibilidade de déficit primá-
rio de até r$ 120 bilhões em 2015, 
como estratégia para dar uma solu-
ção aos passivos dos anos anteriores, 
pode gerar algum tipo de estímulo ao 
crescimento?
maílson – Não creio. Esse gigantesco 
déficit primário, parte do qual pode 
ser transferido para 2016, resulta da 
limpeza dos desastrados equívocos 
da equipe econômica do primeiro 
mandato de Dilma. Sua explicitação 
pode dar um alívio, caso gere a con-
vicção de que a contabilidade está li-
vre das artimanhas para tentar, inu-
tilmente, esconder os efeitos da má 
gestão da política fiscal. Mas pode 
também – e eu torço para que não 

“Muitos imaginam
cenários catastróficos,

que nos levariam 
 a uma situação 

semelhante
à da venezuela. Não
concordo. O Brasil
tem instituições
sólidas, sistema

financeiro sofisticado,
agronegócio

competitivo e uma
indústria complexa e

diversificada”

revista anfac – Qual é a 
sua percepção para a eco-
nomia brasileira em 2016? 
Há alguma esperança ou 
devemos apostar as fichas 
apenas em 2017 ou ainda 
em 2018?
maílson – A economia bra-
sileira deverá continuar em 
recessão em 2016. Depois 
de cair em torno de 3% 
em 2015, o PIB tende a 
diminuir mais 2% no ano 
seguinte. A forte depre-
ciação cambial, que eleva-
rá a competitividade dos 
produtos brasileiros, deve 
contribuir para uma re-
versão entre fins de 2016 e 
começo de 2017. A econo-
mia pode voltar a crescer 
em 2017 e 2018, de forma 
medíocre, em torno de 1% 
a 2%. As perdas do biênio 
2015-2016 não devem ser 
compensadas nos dois últi-
mos anos do segundo man-
dato da Presidente Dilma: 
o PIB ficará negativo no 
período.

revista anfac – o pes-
simismo dos empresários 
pode ser considerado exa-
gerado?
maílson – Sim. Muitos ima-

ginam cenários catastróficos, que nos 
levariam a uma situação semelhante à 
da Venezuela. Não concordo. O Bra-
sil tem instituições sólidas, sistema 
financeiro sofisticado, agronegócio 
competitivo e uma indústria com-
plexa e diversificada, ainda que so-
frendo os efeitos negativos dos erros 
da política econômica do primeiro 
mandato de Dilma. Nossas reservas 
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aconteça – contribuir para reduzir 
adicionalmente a confiança, dados 
os seus efeitos na expansão da dívida 
pública federal. 

revista anfac – Qual é a sua leitura 
sobre o comportamento da inflação e 
dos juros em 2016?
maílson – Acho que a inflação, medi-
da pelo IPCA, ficará em torno de 10% 
em 2015 e pode declinar para 6,5% em 
2016. A Selic, hoje em 14,15%, deve 
permanecer nesse patamar até meados 
do segundo semestre de 2016, quando 
pode começar a cair, terminando 2016 
ao redor de 13%.

revista anfac – Um possível impea-
chment da Presidente dilma pode ser 
negativo para o cenário político-eco-
nômico do País?
maílson – Sim. A menos que surja 
prova robusta e inconteste de crime 
de responsabilidade da Presidente, o 
que não ocorreu até agora, o impea-
chment não tem justificativa. Levar à 
frente a ideia, como buscou o PSDB, 
parece-me um equívoco. O impeach-
ment é um instrumento grave para 
momentos raros na vida de um País. 
Não pode ser banalizado com o obje-
tivo de destituir um governo impopu-
lar e inepto como o atual. A pressão 
das ruas é importante para compor 
o clima, mas o processo de impeach-
ment requer a estrita observância da 
lei e da Constituição. A democracia 
representativa, uma criação genial 
dos últimos três séculos, não pode 
ser substituída por manifestações po-
pulares. Muitos imaginam que seria 
uma repetição do impeachment de 
Collor, que se completou em meros 

três meses. Longe disso. Dilma pre-
serva o mínimo de apoio parlamentar 
(um terço) para ser salva por alguma 
das Casas do Congresso. E certa-
mente recorreria ao Supremo para 
questionar o processo. A judicializa-
ção prolongaria a agonia. O sistema 
político entraria em paralisia, dificul-
tando a aprovação de medidas neces-
sárias. A confiança poderia cair ainda 
mais, agravando a crise econômica. 
Por tudo isso, tenho-me oposto ao 
movimento pelo impeachment, que 
não integra meu cenário para o res-
tante do mandato de Dilma. 

“A taxa Selic, hoje
em 14,15%, deve

permanecer nesse
patamar até meados
do segundo semestre

de 2016, quando
pode começar a cair,
terminando o ano ao

redor de 13%”

CHECK-UP BRASIL
maílson da nobrega
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maurício Prazak

t ramita, atualmente, no Congresso Nacional o Projeto 
de Lei de no 1572/2011 de autoria do deputado Vicente 
Cândido que visa instituir o Novo Código Comercial 

Brasileiro. O atual Código Comercial Brasileiro data de 1850. 
É de se supor que, ao longo de quase dois séculos, as relações 
comerciais evoluíram de forma considerável, não encontrando 
mais qualquer semelhança com aquela realidade encontrada na 
época do apogeu do segundo Império Brasileiro. 

Por isso, o Código Comercial foi sofrendo pequenas 
alterações (a maior dela com o advento do novo Código 
Civil em 2002) de tal forma que muitos dos seus artigos 
foram revogados. Tendo em vista a gravidade da situação 
econômica vivenciada pelo Brasil nos últimos anos, tor-
nou-se cada vez mais evidente a profundidade de nossa 
deficiência regulatória em matéria comercial. 

Sendo assim, o Brasil se viu frente a um grande questio-
namento: quais as mudanças que devemos implementar que 
possam impactar, positivamente, a qualidade do ambiente de 
negócios no Brasil e que permitam continuar (ou retomar) 
o crescimento econômico? Foi diante desse panorama que, 
pela primeira vez desde o século XIX, o Brasil se dispôs a re-
alizar uma grande reformulação de sua legislação comercial.

Histórico e estágios atuais da tramitação  
do novo código comercial Brasileiro

A tramitação de um Projeto de Código é distinta daquela 
de um projeto de lei. Ele se submete à apreciação de uma úni-
ca Comissão Especial, que é designada para tratar especifica-
mente daquele projeto. Essa comissão Especial é composta 
de 35 deputados e tem como presidente o ilustre deputado 
federal Laércio Oliveira. 

 Desde que constituída a Comissão Especial, o projeto ori-
ginal passou por um longo processo de tramitação. A Comis-
são, por iniciativa de seu presidente, procurou percorrer um 
processo o mais democrático possível. 

Foi constituída uma Comissão de Juristas, composta de 
grandes especialistas em Direito Empresarial para dar o su-
porte técnico necessário aos deputados para a redação do 
texto do novo código. Além disso, os membros da Comissão 
Especial percorreram todos os Estados do País, ouvindo os 
mais diferentes setores interessados na nova legislação. 

Empresários de todos os setores foram consultados, es-
pecialmente por meio da grande atuação das entidades 
associativas e representativas. Durante sua tramitação, 
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Maurício Prazak:   
Sócio fundador do escritório Cometti – 
Figueiredo – Cepêra - Prazak Advogados 
Associados, membro da Comissão de Juristas 
instituída pela Câmara dos Deputados para 
a Reforma do Código Comercial, membro 
e presidente das Comissões de Direito 
Empresarial e de Direito do Consumidor 
do Conselho Superior de Direito da 
FECOMERCIO/SP, associado e presidente  
da Comissão de Direito Empresarial do 
Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP)

o projeto recebeu 223 
emendas, provenientes 
de contribuições de toda 
a sociedade. 

Encerrado o prazo de 
apresentação de emendas, 
em abril de 2015, o código 
recebeu relatores parciais 
que assumiram a responsabilidade de analisar e compilar 
todas as sugestões enviadas ao projeto em um único texto. 

foram indicados seis relatores parciais, que 
analisaram os temas que constam nos livros que 
compõem o código comercial

• Deputado Décio Lima (PT – SC) – Livro I (Empresa)
• Deputado Augusto Coutinho (SD – PE) – Livro II 

(Sociedades Empresárias)
• Deputado Alexandre Baldy (PSDB-GO) – Livro III 

(Obrigações dos Empresários)
• Deputado Antonio Balhmann (PROS – CE) – Livros IV 

e V (Crise da Empresa e Disposições Finais e Transitórias)
• Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB – SP) – Livro 

sem número (Direito Marítimo)
• Deputado Hildo Rocha (PMDB – MA) – Livro sem 

número (Direito Agrário)
Após a entrega de todos os relatórios parciais, progra-

mados para junho de 2016, será aberto um novo prazo 
para a elaboração do Relatório Geral. O relator designa-
do para a tarefa é o deputado Paes Landim (PTB – PI). 
Cabe a ele a análise de cada um dos relatórios parciais e 
a compilação de todos eles em um único texto, que será 
submetido à votação da Comissão Especial. 

Tendo em vista o volume de trabalho (são mais de mil 
artigos), a previsão atual é que o texto será submetido à vo-
tação no mês de março de 2016. Após a votação na Câmara 
dos Deputados, o texto segue para o Congresso Nacional, 
onde inicia-se novo trâmite em Comissão Especial desig-
nada para tanto. A expectativa é que o trâmite do projeto 
no Senado seja relativamente rápido uma vez que o código 
se encontra perfeitamente alinhado com as mais urgentes 
necessidades de nosso País. 

a regulamentação do fomento comercial
O novo Código Comercial apresenta em seu Livro III, 

que trata dos Contratos Empresariais, um capítulo especí-

A regulamentação do Factoring pelo
novo código comercial Brasileiro



fico sobre o contrato de fomento comercial. Esse capítulo, 
que representa uma grande inovação no direito brasileiro, 
foi desenvolvido a partir da expressiva contribuição de en-
tidades representativas do Setor. 

Tanto os Sindicatos de Empresas de Fomento Comer-
cial, especialmente o SINFAC-SP, quanto a Associação 
Nacional de Fomento Comercial (ANFAC) constituíram 
grupos de trabalho que se dedicaram, incansavelmente, no 
desenvolvimento de uma regulamentação completa e mo-
derna para o setor. 

Por meio dos levantamentos e da experiência dessas 
entidades representativas, foram identificadas as princi-
pais dificuldades e problemas enfrentados pelos empre-
sários de fomento comercial no desenvolvimento de suas 
atividades: os entraves burocráticos, a falta de segurança 
jurídica, as deficiências regulatórias, os problemas judi-
ciais, entre tantos outros.

A partir daí, desenvolveu-se um corpo de regras moder-
no e preciso para fazer frente a tais adversidades de tal 

forma a conferir, ao empresário do setor, um novo pa-
norama de maior segurança e atratividade nos negócios. 
As contribuições dessas entidades representativas foram 
agraciadas pelo apoio integral da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC), bem 
como das Federações de Comércio − especialmente a FE-
COMERCIO-SP −, que criou um grupo de estudos ex-
clusivamente para trabalhar no assunto.

Tendo em vista a tecnicidade, clareza e precisão das 
novas normas criadas, essas foram aceitas, praticamente 
sem qualquer ressalva, pela Comissão de Juristas e pela 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados responsá-
veis pela elaboração do novo Código. Dessa forma, em 
pouco tempo, o direito brasileiro passará a contar com 
um verdadeiro marco regulatório para as atividades de 
fomento comercial – algo tão esperado por aqueles que 
se dedicam a esse tipo de atividade, e que certamente 
contribuirá para o avanço e crescimento das factorings 
no mercado brasileiro. 
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INDICADORES

o  Fator ANFAC sinaliza o preço de referência de 
compra de créditos para o mercado do fomen-
to comercial (mero parâmetro). A composição 

do fator (referência de preço pelo qual são adquiridos 
os direitos creditórios originados de vendas mercantis) 
leva em conta os seguintes itens: custo – oportunidade do 
capital próprio, custos fixos e variáveis, impostos e expec-
tativa de risco/lucro.

No jargão do factoring, em geral, diz-se que o fator re-
presenta a precificação da compra de créditos e nele estão 
computados todos os itens de custeio de uma empresa de 
fomento comercial. Na composição do cálculo do fator, a 
ANFAC utiliza como indicativo do custo/oportunidade a 
taxa do Certificado de Depósito Bancário – CDB (título 
emitido por instituição financeira de primeira linha, com 
taxa de juro prefixada por períodos de 30 dias). 

FATOR AnfAc

SÉRIE HISTÓRIcA DO fATOR AnfAc - MÉDIA MEnSAL (%)
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algumas amizades, no curso de minha 
vida, marcaram-na. Falo de amigos mais 
velhos que já foram e cujas lembranças e 

saudades permanecem. Não falarei de meu pai, 
José da Silva Martins, falecido com 102 anos e 
que foi exemplo para os quatro filhos, ensinan-
do-nos a nunca desistirmos da luta, a sermos oti-
mistas e, fundamentalmente, éticos nas relações 
familiares, profissionais e sociais. Viveu em três 
séculos (fim do século XIX, todo o século XX e 
o começo do século XXI). Apenas mencionarei 
quatro amigos, com quem convivi em estreita 
amizade e que me deixaram muitas saudades. 

O primeiro foi Octávio Frias. Apesar de nunca 
aceitar o título, foi, a meu ver, o maior jornalista 
do País. Lembro-me de um episódio que mudou 
a história do Brasil. Refiro-me à invasão da Fo-
lha, quando decidiu, numa tensa reunião, à noite, 
após o episódio, que reagiria aos atos arbitrários 
do recém-empossado Presidente Collor, lançan-
do a campanha que estancou sua crescente vio-
lência contra direitos da cidadania. Sua reação 
— com o jornal tornando-se paladino do retor-
no aos princípios democráticos — animou polí-
ticos e demais cidadãos a reagirem também, com 
o que o País voltou à normalidade. Lembro-me 
ainda quando nos disse “ou seremos presos ou 
restabeleceremos a democracia na nação”. 

Roberto Campos foi outro amigo inesquecí-
vel. Prefaciou meu primeiro livro sobre Finanças 
Públicas (1971), fundamos a Academia Interna-
cional de Direito e Economia e tive o privilé-
gio de saudá-lo quando ingressou na Academia 
Mato-Grossense de Letras. O livro intitulado “O 
homem mais lúcido do Brasil”, em que suas me-
lhores frases foram selecionadas por Aristóteles 
Drummond, demonstra o que foi. 

Meira Mattos é o terceiro saudoso amigo. Tal-
vez o maior geopolítico do Brasil. Ao tomar trin-
cheiras em Monte Castelo comandando com-
panhia, que recuara no dia anterior sob outro 
comando, foi a principal testemunha de defesa, 
no processo militar promovido contra o capitão 

que recuara as tropas. Em 
seu depoimento, foi firme 
em atestar que se o bata-
lhão não tivesse sido muito 
bem treinado por aquele 
que sucedera, — que ele, 
aliás, sequer conhecia —, 
nunca teriam as tropas sob 
seu comando conseguido 
tomar as primeiras trin-
cheiras dos alemães. 

Por fim, cabe-me lem-
brar de Oscar Corrêa, que, 
exatamente, há dez anos 
falecia. Deputado estadu-
al, federal, professor titu-
lar de Direito da UFMG, 
Ministro da Justiça e do 
Supremo Tribunal Fede-
ral, acadêmico da Acade-
mia Brasileira de Letras, 
economista, jurista, políti-
co, filósofo e poeta deixou 
profunda marca na sua pe-
regrinação por este mundo. 
Lembro-me de que, certa vez, viajamos juntos, 
em virtude de um caso profissional, quando ele 
já estava aposentado. Paramos no Rio, para que 
seu filho, então deputado federal, viajasse conos-
co. Oscar Filho, quando entrou no avião, beijou 
sua mão dizendo “Benção, Pai”. Impressionou-
me tal respeito, hoje pouco comum. São cinco 
amigos que, na convivência, influenciaram de-
cididamente minha vida. Quis homenageá-los 
por ocasião destes dez anos de ausência de Oscar 
Corrêa. Quando presidi a Academia Paulista de 
Letras, tínhamos o hábito, nas sessões semanais, 
de lembrar a efeméride dos acadêmicos falecidos 
da semana. E sempre com a frase “Não podemos 
esquecer dos nossos imortais”. 

É o que faço neste breve artigo de saudades, me-
mória e reverência a esses brasileiros, cujo espírito 
cívico falta hoje nestas terras de Santa Cruz. 

dez anos sem  
OSCAR CORRêA

Ives Gandra da Silva Martins:  
Advogado, professor emérito da 
Universidade Mackenzie, da 
Escola de Comando e Estado-
Maior do Exército e da Escola 
Superior de Guerra
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Abra o Cadastro Positivo 
também para você:  
CadastroPositivo.com.br

Conheça também nossos 
serviços para o consumidor: 
SerasaConsumidor.com.br

Cadastro Positivo Serasa Experian.
Mostre o lado positivo da sua empresa.

“COM O CADASTRO POSITIVO, 
POSSO CONSEGUIR MELHORES 
CONDIÇÕES PARA FINANCIAR A 
EXPANSÃO DA MINHA EMPRESA”
Marcelo Almeida, 
empresário.
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