APRESENTAÇÃO DO SINFAC-DF
O QUE É O SINFAC-DF: entidade sindical de primeiro grau, de direito privado e sem fins lucrativos,
com foro e sede em Brasilia-DF, que têm, dentre outros objetivos, integrar e representar a categoria
patronal nos diversos acordos coletivos de trabalho firmados anualmente junto aos Sindicatos dos
Trabalhadores.
FINALIDADE DO SINFAC-DF: tem como finalidade o estudo, a defesa, a coordenação, a proteção
e a representação da categoria econômica “Sociedades de Fomento Comercial - Factoring, em
suas diferentes estruturas empresariais, Securitizadoras de Crédito, FIDIC’s - Fundos de
Investimentos em Direito Creditórios, Empresas Simples de Crédito - ESC.”, na sua base
territorial, bem como a operacionalização, a implementação, o gerenciamento e/ou a coordenação
de pesquisas, programas, eventos e estudos técnicos, a publicação e veiculação de edições
periódicas de interesse do setor, todos voltados ao melhor desenvolvimento e adequação das
atividades do setor de Fomento Comercial - Factoring;
BENEFÍCIOS:
-Participação em cursos e palestras oferecidos pelo SINFAC-DF;
-Descontos em assessoria contábil, jurídica, programas de software para Factoring e Esc;
-Acesso às informações que enfocam diversos assuntos, como: COAF, Legislação Sindical,
Fomento, Informes Jurídicos, orientações operacionais e outros.

QUEM PODE SE FILIAR?
FACTORING - em suas diferentes estruturas empresariais;
Securitizadoras de Crédito;
FIDIC’s - Fundos de Investimentos em Direito Creditórios,
Empresas Simples de Crédito – ESC.

CRITÉRIOS PARA FILIAÇÃO AO SINFAC-DF (DUCUMENTOS)

1) DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS:
a) Cópia do Contrato Social registrado na Junta Comercial;
b) Cópia do cartão do CNPJ;
c) Formulário de FICHA DE FILIAÇÃO devidamente preenchida e assinada pelo representante
legal da empresa;
2) CERTIDÕES NEGATIVAS:
a) Certidão Negativa de Débitos (em nome da empresa);
b) Certidão Negativa de Distribuição - Ações de Falências e Recuperações Judiciais (em nome
da empresa);
c) Certidão Negativa de Distribuição – Ações Civis e Criminais (em nome dos sócios);

Após a conferência das documentações, será homologada a filiação e será expedido o respectivo
Certificado de Filiação, nos termos da legislação em vigor e orientações estabelecidas no
Estatuto Social do Sindicato.
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (MENSAL): R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).
O boleto é enviado via e-mail com vencimento no dia 05.

PARA MAIS DETALHES OU SOLICITAR SUA FILIAÇÃO,
ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

Telefone: (61) 3327-8515
Celular/ WhatsApp: (61) 9.9817-0976
E-mail: sinfacdf@sinfacdf.org.br

