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Prezados Empresários, 
 
Segue ata da AGE realizada no dia 18 de agosto de 2018. 
 
A DIRETORIA 
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019 E A NOVA LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA 
AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FILIATIVA – ASSUNTOS GERAIS SEM DELIBERAÇÃO 

16 de Agosto de 2018 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  

O Sindicato dos Comissários, Consignatários e Empresas de Locação de Bens Móveis no Estado do Rio de Janeiro 
- SINCOERJ, através do seu Presidente, Sr.º Marcelo Furtado de Araújo, CPF 336.845.967-87, no uso de suas 
atribuições estatutárias e de acordo com Estatuto da entidade, convoca todos os filiados em dia com suas 
contribuições filiativas para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16 de agosto de 2018, no 
auditório do Universe Empresarial, situado na Avenida Júlio de Sá Bierrenbach, nº 65, Barra da Tijuca, com 
primeira convocação às 10:00h e em segunda convocação com qualquer número de presentes às 10:30h. A 
Assembleia deliberará sobre: 
1) CCT e a nova legislação trabalhista; 
2) Reajuste da mensalidade filiativa; 
3) Assuntos gerais sem deliberação; 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2018, às 10h em primeira convocação, com 
regular número de presentes e às 10h:30m em segunda e última convocação, com 
qualquer número de participantes, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária para 
deliberação sobre as propostas dos sindicatos laborais junto ao seu sindicato patronal, 
cobrança da contribuição negocial patronal das empresas lotéricas abrangidas pela 
representação do SINCOERJ e aumento do valor da mensalidade filiativa e assuntos 
gerais, conforme edital de convocação acima e publicado no jornal O DIA, do dia 13 de 
agosto de 2018, página 5. O Presidente toma assento e convida para compor a mesa, 
Presidente de mesa o Sr.º Marcelo Gomes de Oliveira, o Assessor Jurídico Sindical, o Sr.º 
Dr.º Temístocles Barros, o Sócio-Gerente da contabilidade do sindicato, o Sr.º Sidney 
Filho, empresa que presta serviços de contabilidade para o SINCOERJ e seus filiados e o 
Secretário de Mesa o colaborador Mauricio Raposo, para secretariar a AGE. Dando 
sequência, o Presidente abre a assembleia lendo o edital de convocação e chamando a 
atenção da importância dessa AGE, lamentou e lamenta-se da existência do pequeno  
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número de filiados ao sindicato para fazer frente às despesas demandadas relativas aos 
assuntos a serem tratados sindicalmente, tanto em nosso estado quanto nos outros. Em 
seguida o Presidente ressalta que a presente assembleia abrange a toda classe lotérica 
do Estado do RJ e, desta forma, é preciso ser lembrado que as propostas que serão aqui 
deliberadas valerão para todas as loterias do Estado do Rio de Janeiro, que estiverem 
em dia com suas contribuições filiativas. Dando sequência, o Presidente passa a palavra 
para o Sr.º Sidney Filho, com o objetivo de explanar sobre a nova legislação do eSocial, 
novas exigências, conflito de interesses entre a alíquota paga e a que deveria ser paga, 
nota fiscal, mudança da tabela do Simples, obrigações das empresas a partir de outubro 
de 2018 e os novos prazos para se inserir informações no sistema.  A CONSIF tomará 
todas as providencias, para seus clientes filiados ao sindicato e, chamou a atenção dos 
empresários que não fazem sua contabilidade com a CONSIF, que procurassem seus 
contadores e cobrassem as devidas orientações. Em tempo: gostaríamos de ressaltar 
que a contabilidade do sindicato tem um custo que é a metade do custo de mercado 
e que, portanto, deveria ser privilegiada pela classe, por ser uma empresa 
especializada em assuntos lotéricos/sindicais. Falou também sobre banco de horas, 
homologação, exame admissional, PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, PCMSO 
– Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, todos obrigatórios. A CONSIF 
fará dois modelos de controle de BH - banco de horas, assim como fará um 
levantamento das empresas que façam esses exames, visando baratear o preço. 
Continuando, a CONSIF levantou a situação de que a Caixa cobra uma alíquota a maior 
do que deveria cobrar e, desta forma, o sindicato agendará uma reunião com a Caixa 
para resolução dessa situação. O empresário Basílio, proprietário da LOTERICA 
SORT'ACO LTDA, de Volta Redonda, informou que recebe mensalmente a diferença 
cobrado a maior pela Caixa. O Vice-Presidente Marcelo Gomes informa que o Vereador 
Felipe Michel, a pedido da Diretoria, agendará uma reunião do SINCOERJ com a 
Prefeitura, para que seja tratada essa situação. O Presidente chama a atenção para o 
excelente trabalho desenvolvido pela CONSIF para os filiados, como já demonstrado 
acima e o custo mensal, considerado extremamente baixo. Com a palavra, o Dr.º 
Temístocles, discorre sobre os seguintes temas: diferença da lei anterior e a nova, que 
o empregador agora pode fazer acordo diretamente com seu colaborador, quitação 
anual feita no sindicato laboral, banco de horas, trabalhador avulso, trabalhador 
intermitente, trabalhador por hora, trabalhador por escala. Que a homologação feita no 
sindicato laboral tem mais segurança jurídica. Que a quebra de caixa é um dispositivo 
que permite o desconto do colaborador quando de uma diferença. Fala sobre a CCT  
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2018/2019 do SINDEAP – sul fluminense, que continha uma cláusula já pacificada pelo 
STF como inconstitucional, que previa o desconto compulsório do colaborador a ser 
efetuado pela empresa em prol do sindicato laboral. Diferentemente do débito no 
contracheque do colaborador que é filiado ao seu sindicato laboral, desde que 
devidamente autorizado, por escrito, pelo colaborador. O Presidente informa que a CCT 
2018/2019 será assinada com o SINDEAC – norte fluminense e que o SINDILOTO – 
município do Rio de Janeiro, encontra-se muito bem encaminhada e deverá ser assinada 
em breve. Com relação à negociação (já ocorreram 6 reuniões) do índice anual da CCT 
do SINDEAP até a presente data não conseguimos ajustar nenhum índice, para ressaltar 
informamos que o SINCOERJ propôs dar o mesmo reajuste já acordado de 2%, com o 
SINDEAC e o SINDILOTO. Obs.: o índice reajuste do Governo Federal foi de 1,69%. Desta 
forma, o sindicato não tem outra alternativa a não ser solicitar a aprovação dos 
presentes para a entrada de um processo judicial contra a referida instituição. 
Consultado, o Dr.º Temístocles entende que a probabilidade da justiça confirmar os 2% 
é considerável. O Presidente Marcelo Furtado coloca em votação as seguintes 
propostas: entrar na justiça ou não, para que seja confirmado o índice de 2% ou, caso 
contrário, seremos obrigados a seguir o piso estadual que é de 8%, índice esse solicitado 
pelo laboral. Após a votação, foi aprovado por unanimidade de se mover a ação judicial 
relativa ao exposto. De volta com a palavra, o Vice-Presidente Marcelo Gomes explica 
sobre a diminuição da arrecadação do sindicato face a minguada receita conseguida com 
o pagamento da contribuição sindical urbana, cobrada uma vez por ano, de acordo com 
o capital social da empresa com índice pré-definido, não alcançando nem mesmo os 
custos com a impressão e postagem dos boletos.  
Fala também sobre as despesas que o sindicato tem com a manutenção do prédio, com 
as viagens necessárias às articulações políticas, hospedagem, alimentação, 
deslocamento, combustível. Objetivando esclarecer o pedido de reajuste o sindicato, 
confirma, que há 12 anos atrás pagava o valor de R$ 120,00 , valor este que o sindicato 
relutou durante estes anos para não reajustar em busca de ajudar a classe lotérica do 
estado que vem há tempos amargando prejuízos provocados pela Caixa Econômica 
Federal e que desta forma o sindicato procurou minimizar o problema até onde pode. 
Passamos agora a demonstrar a base de cálculo que não foi aplicada e que está se 
pretendendo a sua atualização na presente assembleia, conforme segue:   
- 12 anos x 12 meses x R$ 120,00 totalizando R$ 17.280,00/filiado; 
- 12 anos (% INPC reajuste monetário, totalizando o valor reajustado/filiado R$ 212,00) 
- cálculo final: 12 anos x 12 meses x R$ 212,00 totalizando R$ 30.528,00/filiado; 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br


 
SINDICATO DOS COMISSÁRIOS, CONSIGNATÁRIOS E EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO 

www.sincoerj.com.br                                                                                              sincoerj@sincoerj.com.br 
 

Ano I - COMUNICADO 34 – Terça-feira, 28 de agosto de 2018 

 
ATA DA AGE REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 

4 
 
 

 
- resumo: R$ 30.528,00 – R$ 17.280,00 = R$ 13.248,00/filiado; 
Após esta demonstração os associados poderão com mais clareza observar o tamanho 
do prejuízo obtido por este sindicato ao longo do tempo, mesmo com todo o serviço 
prestado, processos administrativos e as negociações e decisões obtidas para a classe 
lotérica do RJ, chegando a um ponto que não temos mais recurso financeiro pra viagens, 
reuniões e tudo o que for necessário para brigar pela classe do estado este é o motivo 
pela qual solicitamos o reajuste de 25% para o valor da mensalidade filiativa totalizando 
o valor de R$ 150,00 , a partir do dia 02 de setembro de 2018, e para que não ocorra o 
que ocorreu no passado, que ficamos financeiramente fragilizados, solicitamos também 
a aprovação anual, e no mesmo mês, com base no índice que a Caixa Econômica Federal 
passará no mês de julho para a classe lotérica, após votação, aprovado por unanimidade. 
De novo com a palavra, o Presidente informa que estão à disposição dos presentes, caso 
queiram vistoriar as prestações da gestão dos últimos 5 anos, colocando os livros sobre 
a mesa. O Dr.º Temístocles informou aos presentes que toda documentação do sindicato 
se encontram registrados em conformidade com a legislação vigente, o que ficou 
comprovado quando uma denúncia anônima, levou o sindicato a apresentar ao 
Ministério Público que após análise, de pronto, arquivou a denúncia como inepta. A 
empresária Aline Pais, proprietária da CASA LOTERICA DA CIDADE DE DEUS LTDA, 
sugeriu que o sindicato fizesse reuniões periódicas, visando aproximar, cada vez mais, 
os filiados do sindicato, o que também foi aprovado pela unanimidade dos presentes. 
Foi sugerido pelo empresário Jorge Ferreira, proprietário da MASELLO LOTERIA LTDA, 
uma modernização do site do sindicato, criando-se, por exemplo, uma área exclusiva 
para o filiado, ficando o sindicato incumbido de orçar o preço do serviço e encaminhar 
aos filiados para aprovação e divisão dos valores. O Vice-Presidente sugeriu a cobrança 
de uma contribuição assistencial no valor de R$ 250,00 a ser paga anualmente, todo mês 
de maio, por ocasião das assinaturas das CCT’s com os sindicatos laborais , para que 
pudesse custear as despesas administrativas e jurídicas do sindicato. O lotérico Mario 
Cardassi, proprietário da MOZART LOTERIAS LTDA, de Niterói, sugeriu que essas 
despesas fossem levantadas pela Diretoria e rateadas por todos os filiados, o que foi 
aprovado pela unanimidade dos presentes na AGE e que essas demandas jurídicas só 
beneficiassem os filiados. Tendo em vista a demanda, o sindicato entrou em contato 
com os três sindicatos laborais, objetivando levantar custos para a realização das CCT’s, 
obtivemos dos referidos presidentes a impossibilidade de se efetivar cálculos para a 
realização dos serviços, tendo em vista não se saber onde e quantas vezes serão 
necessárias a realização das mesmas para que se tenha a aprovação final. Desta forma,  
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o SINCOERJ irá proceder as negociações das CCT’s como sempre foi feito, assim sendo 
solicitamos aos filiados participantes da presente assembleia que aprovem o valor 
solicitado pelo sindicato para a efetivação destes serviços anualmente, no mês de maio. 
Outra situação colocada pelo Presidente foi com relação à mudança do escritório do 
sindicato do Grajaú para o UNIVERSE EMPRESARIAL, centro empresarial onde estava 
acontecendo essa AGE, explicando que a manutenção do antigo prédio estava alta 
demais e que a mudança geraria uma economia mensal considerável para o sindicato. 
Dando sequência e tendo em vista que o prédio ficará vazio e ainda gerando custos fixos 
e administrativos menores daqueles em uso. Todos os presentes foram unanimes em 
aprovar a mudança do escritório do sindicato, informações da localização, telefones e 
demais informações serão repassadas tão logo a mudança seja efetivada. O Vice-
Presidente passou a explanar sobre o trabalho desenvolvido pela Diretoria no sentido 
de que o nosso Estado tivesse um adicional de segurança diferenciado do restante do 
País face suas características e que o trabalho de se apresentar as NF’s não surtiu o efeito 
esperado uma vez que a resposta da classe não teve a representatividade esperada. 
Continuou explicando que no próximo dia 21/08 haverá uma reunião em Brasília com a 
GERPA e que, conforme informação repassada por esta Gerencia, 616 lotéricos, dos 778 
que recebem o adicional de segurança no Rio de Janeiro, terão aumento do valor, porém 
não sabia precisar quanto. A Diretoria apresentou uma relação solicitada à TRANSVIP, 
das loterias que ela recolhe o numerário, constando também o valor pago pelo 
recolhimento, planilha essa que será devidamente apresenta nesta reunião do dia 21 
mas que já foi enviada, via e-mail, para que a Caixa já tivesse ciência da defasagem dos 
valores pagos e recebidos. O Presidente apresentou uma nova proposta da TRANSVIP 
para aquele empresário que quisesse aderir, com valores mais modestos, com fidelidade 
e sem reajuste durante a vigência do contrato. Informou também que sobre os jogos 
on-line, haverá reunião na FEBRALOT para tratar deste assunto. Foi solicitado pelo 
empresário Roberto Vianna, proprietário da FREEJACK LOTERIAS LTDA, que o sindicato 
tentasse uma liminar para comercializar os produtos da LOTERJ, mas o Vice-Presidente 
explicou que, em alguns contatos, mas que o sindicato se coloca na posição de que 
retornará objetivando buscar mais esse serviço para a classe. Como nada mais havia a 
ser tratado, essa AGE foi dada como encerrada pelo Presidente, que agradeceu a 
presença de todos, que após lerem e concordarem, vai assinado por todos os presentes, 
lista anexa e que foi redigida por mim, Mauricio Raposo, secretário da presente sessão. 
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Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2018. 

 
 
 

MAURICIO RAPOSO DE OLIVEIRA                                         MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DA MESA                                                                            PRESIDENTE DA MESA 

 
 
 

MARCELO FURTADO DE ARAÚJO 
PRESIDENTE DO SINCOERJ 
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