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Edital nº 01/2017 - CEJURIS/SINPROFAZ, de 3 de agosto de 2017. 
  
  
DISTRIBUIÇÃO DE INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA O 71º CONGRESSO DA INTERNATIONAL FISCAL 
ASSOCIATION - IFA 2017. 
  
 
O Centro de Estudos Jurídicos - CEJURIS do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda 
Nacional - SINPROFAZ, neste ato representado pelo Diretor Sérgio Carneiro e pelo Presidente 
Achilles Linhares de Campos Frias, torna pública a abertura do prazo de inscrição e estabelece 
as regras relativas à distribuição de 04 (quatro) inscrições gratuitas para o 71º - Congresso da 
International Fiscal Association - IFA 2017, que ocorrerá de 27/08 a 01/09/2017 na  Cidade do 
Rio de Janeiro, no Windsor Conventions & Expo Center, localizado na Avenida Lúcio Costa, 
2630 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
1.1. O presente Edital tem por objetivo precípuo disciplinar a distribuição de 04 (quatro) 
inscrições gratuitas a filiados do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional 
(SINPROFAZ) lotados no Estado do Rio de Janeiro que registrem o interesse, via e-mail, de 
participar do 71º - Congresso da International Fiscal Association - IFA 2017, que ocorrerá de 
27/08 a 1/09/2017 na Cidade do Rio de Janeiro, no Windsor Conventions & Expo Center, 
localizado na Avenida Lúcio Costa, 2630- Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 
 
 
1.2. O benefício tratado e regido por este Edital refere-se apenas e tão somente à inscrição 
gratuita no evento referenciado no item 1.1, correndo por conta do contemplado todas as 
demais despesas com transporte, alimentação e estada no Rio de Janeiro/RJ, entre outros 
gastos e dispêndios que eventualmente ocorram em virtude da sua participação no congresso 
jurídico. 
 
 
2. DA FORMA E DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES  
 
 
2.1. O filiado que queira participar do evento no Rio de Janeiro/RJ, deverá encaminhar no 
período das 08horas do dia 04 agosto (sexta-feira) às 18horas do dia 14 de agosto de 2017, e-
mail ao endereço "secretaria@sinprofaz.org.br", constando a expressão "INSCRIÇÃO RIO DE 
JANEIRO" no campo "Assunto" e indicando o nome completo, o local de lotação e os telefones 
para contato no corpo da mensagem. 
 
2.2. Assim que o e-mail for formalizado e encaminhado nos termos do item 2.1, o filiado 
deverá aguardar pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis para o recebimento, por 
meio eletrônico, de resposta confirmando a sua solicitação de inscrição. 
 
2.3. Se eventualmente a confirmação não for recebida eletronicamente no prazo estabelecido 
no item 2.2, o interessado deverá entrar em contato diretamente com a Secretaria do 
SINPROFAZ pelos telefones (61) 3964-1215/3964-1218/99206-1524, tendo em mãos a cópia 
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do e-mail anteriormente encaminhado com o fim específico de concorrer à inscrição em uma 
das vagas gratuitas disciplinadas por este Edital. 
 
2.4. Se o número de interessados for igual ou inferior ao quantitativo de 04 (quatro) inscrições 
gratuitas, a distribuição será automaticamente realizada àqueles que manifestaram interesse 
dentro do prazo definido no item 2.1 deste Edital. 
 
2.5. Se o número de interessados for superior ao quantitativo de 04 (quatro) inscrições 
gratuitas, a distribuição será implementada mediante sorteio entre os filiados inscritos, tudo 
em conformidade com o item 3 deste Edital. 
 
 
 
3. DA DATA E DO LOCAL DO SORTEIO 
 
 
3.1. Havendo número de inscritos superior às 04 (quatro) vagas gratuitas, o sorteio será 
realizado no dia 15 de agosto de 2017 (quinta-feira), até às 18 horas, na sede do SINPROFAZ, 
contando com a presença Diretor Sérgio Carneiro e de 02 (duas) testemunhas para 
acompanhamento dos procedimentos de sorteio. 
  
3.2. Assim que realizado o sorteio mencionado no item 3.1, será providenciada a lavratura da 
respectiva ata contendo a relação dos nomes contemplados, bem como contendo assinaturas 
do Diretor Sérgio Carneiro e de 02 (duas) testemunhas. 
 
3.3. A ata prevista no item 3.2 será publicada e disponibilizada no "site" do SINPROFAZ, assim 
como será enviada cópia aos contemplados e aos filiados inscritos ao sorteio. 
 
 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
4.1. Os eventuais pontos omissos serão deliberados e resolvidos pela Diretoria do SINPROFAZ, 
por maioria simples, dentro de prazo razoável, de modo a não prejudicar a efetiva participação 
de filiados no 71º - Congresso da International Fiscal Association - IFA 2017. 
 
 
Brasília, 03 de agosto de 2017. 
 
 
Sérgio Luis de Souza  Carneiro 
Diretor Cultural e de Eventos do SINPROFAZ 
 
 
 
Achilles Linhares de Campos Frias 
Presidente do SINPROFAZ 
 
 


