
 
SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO 

SEDE PRÓPRIA: RUA DUQUESA DE BRAGANÇA, 13   -  ANDARAÍ   -  CEP:  20540-000    -  RIO DE JANEIRO  -  BRASIL 

TEL/FAX.:   2278-5084    2575-5055    2575-6904    E.MAIL   sincoerj@sincoerj.com.br     -   SITE:  www.sincoerj.com.br 

INSCRIÇÃO  DO CNPJ: 30.714.067/0001-59                                                                   INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2014398.00 
 

COMUNICADO 076 – 29 04 2016 
 

SINCOERJ FECHA CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
 
Prezados Empresários Lotéricos, 
 
Informamos que a partir do dia 05/05/2016 o SINCOERJ disponibilizará a todos os seus 
filiados o serviço de advocacia para defesa de ações trabalhistas e cíveis, relativo às casas 
lotéricas acionadas judicialmente. 
 
A Diretoria vem durante meses tentando o acerto deste convênio e, com muita dedicação, 
persistência e sabedoria, conseguimos o acerto sem majoração do valor da filiação, sem 
aumento desde 2011. 
 
O Advogado Drº MARCIO BARROSO, ficará à disposição da categoria com suporte jurídico 
preventivo nos assuntos relacionados aos lotéricos filiados, dando pareceres e sanando 
dúvidas, por email e/ou telefone.  
Fixo:      21 – 98644-2281 
Celular: 21 – 3245-1514 
Email: marcioguimaraes.adv@gmail.com 
 
A pedido da Diretoria o Escritório assistirá aos filiados que desejarem a prestação de 
serviço em casos particulares ou em outras empresas que o Empresário Lotérico for sócio, 
sendo que, neste caso, será cobrado pelo serviço 50% da tabela mínima da OAB/RJ e 
metade do valor de sucesso em ações que, de praxe é 30%, sendo que o Escritório, cobrará 
apenas 15%. 
 
A Diretoria do SINCOERJ parabeniza toda classe lotérica por mais este serviço, visto que já 
oferecemos contabilidade especializada por menos de 1/3 do preço praticado no mercado 
e fomos o 1º Estado a ter um pacote de transporte de valores com preço de coleta , ad 
valorem e impostos inclusos, assim como fomos o único Estado a oferecer um valor 
diferenciado nas blindagens de Casas Lotéricas e ainda podemos AFIRMAR que não existe 
nenhum outro Sindicato no País que ofereça tantos benefícios a seus Filiados. 
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Senhores, gostaríamos de agradecer a todos os nossos Diretores, Delegados Sindicais e 
colaboradores por mais esta conquistas para a nossa categoria, uma vez que a opinião e 
colaboração de vocês foi de suma importância. 
 
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 
VICE-PRESIDENTE 
 
MARCELO FURTADO DE ARAUJO 
PRESIDENTE 
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