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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINCOERJ – SINDICATO DOS 
COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
Às 20:00 horas do dia 14 de Agosto de 2015, o Presidente do SINCOERJ o Srº Marcelo Furtado 
de Araújo, em segunda e última convocação, no clube Casa dos Açores do Rio de Janeiro/RJ, 
situado na Avenida Melo Matos, nº 25, Tijuca, iniciou a Assembléia Geral Extraordinária. 
O Presidente convidou para presidir os trabalhos o Srº Marcelo Gomes de Oliveira, e para 
secretário o Srº Maurício Raposo de Oliveira, Assessor da Presidência, o que foi aceito pela 
unanimidade dos presentes. O Srº Marcelo Gomes de Oliveira fez a leitura do edital de 
convocação desta AGE e passou a palavra para o Srº Marcelo, Presidente do sindicato que deu 
início à discussão da respectiva ordem do dia. 
 
Para compor a mesa foram chamados os delegados sindicais, o Srº Basílio, do Sul 
Fluminense/RJ, o Srº Ronaldo, da Zona Oeste/RJ, o Srº Francisco, da Baixada Fluminense, o Srº 
Mário, de Niterói e São Gonçalo, o Srº José Carlos, da Baixada Fluminense e o Srº Luis Cláudio, 
da Região dos Lagos. 
 
O Presidente informou que foi criado um Grupo de Trabalho, formado por 7 presidentes de 
sindicatos lotéricos, para tratar do assunto referente a melhorias dos valores das tarifas. Este 
grupo irá decidir que tipo de atitude a rede deverá seguir, exemplificando como a paralisação 
“do sábado sem contas” ocorrido há mais ou menos dois anos atrás. 
O comunicado teve sua importância para todos ficarem sabendo que haverá um movimento a 
nível nacional e o RJ não poderá ficar de fora. 
 
A seguir o Presidente ingressou no assunto que mais nos angustia no momento, que é a 
respeito da revogação de nossas Permissões, conforme determina o Acórdão 925/2013 do 
TCU. 
O Presidente informou que a FEBRALOT ingressou com uma ação junto ao TCU, para que o 
mesmo suspenda o processo de licitação que a Caixa irá iniciar, até que o TCU avalie a Lei 
12.869/2013, chamada de Lei dos Permissionários Lotéricos, a qual foi promulgada pela 
Presidenta da República posteriormente ao Acórdão do TCU. Esta ação está sendo conduzida 
pelo escritório de Advocacia Augustos e Martins. 
 
O Presidente informou também que está sendo contratado pela FEBRALOT o escritório 
“ADVOCACIA IVES GANDRA MARTINS”, do jurista Ives Gandra, contratação esta para nos  
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defender quanto à constitucionalidade de nossa Lei, e para suspender o processo de licitação. 
Foi informado que a FEBRALOT irá repassar o boleto para que todos os Lotéricos do Brasil 
paguem, e o custo deverá ficar em torno de R$ 500,00 para cada loteria. 
 
Foi informado também que precisaremos ingressar também com ações em nível Estadual, 
sendo que o SINCOERJ ingressaria como Autor e os Filiados seriam coautores, nas 12 ações de 
impugnações dos 12 editais que a CEF pretende abrir até 2018. Para estas ações nos foi dado o 
orçamento de honorários pelo Drº Régis Calixto, o valor de R$ 50.000,00, valor este que 
deveria ser rateado para os lotéricos que assim desejarem aderir ao processo. O Presidente 
informou que até aquela data já tínhamos a adesão de 94 empresários lotéricos. 
 
O Presidente comunicou que a Empresa Lotérica também tem que ingressar com uma ação, 
mas que este ingresso deverá ser após a mesma ser sorteada nos lotes da licitação, ação esta 
individualizada, pois, cada empresa tem seus elementos e particularidades. O autor da ação é 
a empresa, portanto será feito um contrato da empresa com o Advogado, e o pagamento 
também deverá ser feito direto ao Advogado.  
O Drº Régis Calixto orçou seus honorários em R$ 6.000,00 pelo ingresso desta ação e o 
pagamento poderá ser feito em 6 prestações de R$ 1.000,00 cada uma. 
 
No assunto referente à Audiência Pública a ser realizada no dia 03/09/2015 em Brasília o 
Presidente comunicou a importância da presença do maior número de pessoas, para que 
possamos mostrar força e união. Foi informado a todos a consulta de preço de fretamento ( 
leito=R$ 13.500,00 / semi-leito=R$ 11.000,00 / executivo=R$ 9.800,00), tendo a maioria 
optado pela empresa Alex Tour Viagens no valor de R$ 13.500,00 para 44 lugares, ficando para 
cada passageiro o valor de R$ 307,00 , que deverá ser pago no ato da contratação. Ficou 
acordado que os Delegados Sindicais irão arrecadar os valores e organizar por regiões o 
embarque.  
Foi informado que o sindicato não consultou fretamento de avião, mas quem desejar ir de 
avião que faça sua compra particular. 
 
O Presidente informou que a FEBRALOT irá organizar a recepção dos lotéricos em Brasília e 
que o Sindicato irá comunicar a todos como se procederá. 
 
Foi informado também que o Grupo de Trabalho está analisando ações para que possamos 
fazer em nossas lojas no dia da Audiência Pública. Parar de 10hs às 12hs é a sugestão da 
FEBRALOT, sendo que foi sugerido por um dos lotéricos presentes para que não abríssemos 
nossas lojas no dia 03/09, no que o Presidente colocou em votação e a maioria dos presentes 
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concordaram, onde neste interim, o Vice-Presidente pediu a palavra, e lembrou a todos que 
qualquer movimento deverá sempre ocorrer em nível nacional, mas iremos transmitir a 
FEBRALOT a posição do RJ, porém iremos aderir ao que a maioria dos Estados decidirem.  
 
O Presidente passou a fala ao Vice-Presidente e aos Delegados Sindicais para se pronunciarem, 
sendo que todos reforçaram a importância do apoio da categoria neste momento, mas que 
com UNIÃO temos grandes chances de sairmos vitoriosos. 
 
Foi aberta a oportunidade dos presentes fazerem perguntas, a Empresária Lotérica Monyke da 
Barra da Tijuca, colocou que neste momento seria importante que contratássemos um 
escritório de advocacia de renome e conceituado. O Presidente solicitou a mesma que orçasse 
o valor da contratação e enviasse ao Sindicato, para que possamos enviar a classe e escolher o 
que melhor nos convém. 
 
Assim sendo por volta das 22:30horas, como nada mais havia a ser tratado, foi dada como 
encerrada a AGE, que após lerem e concordarem, vai assinada por todos os presentes, lista 
anexa, que foi redigida por mim, Mauricio Raposo de Oliveira, secretário da presente sessão. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2015 
 
 
 
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA                                                        MAURICIO RAPOSO DE OLIVEIRA 
        Presidente da mesa                                                                                          Secretário                                                                                                          
 
 

MARCELO FURTADO DE ARAÚJO 
PRESIDENTE DO SINCOERJ 

 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br
http://www.sincoerj.com.br/

