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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 
 

SINCOERJ ESCLARECE A IMPORTÂNCIA DO PAGAMENTO 
 

PARA O CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS E DA LUTA PELA CLASSE 
 

 
Prezados Empresários, 
 
O SINCOERJ se reporta à classe no intuito de esclarecer a importância do pagamento da 
Contribuição Sindical Patronal, visando o custeio do sindicato em suas várias frentes de 
representação dos lotéricos.  
 
Claro que sabemos que toda empresa optante pelo Simples Nacional, como é o nosso 
caso, não tem a obrigação do pagamento, sendo opcional a sua contribuição. 
 
A seguir, esclarecemos como funciona a divisão/destinação do valor da contribuição 
paga pelo empregador, conforme preceitua a CLT: 
5% - confederação; 
15% - federação; 
20% - Conta Especial Emprego e Salário; 
60% - sindicato; 
 
Segue breve resumo das atividades e benefícios, proporcionados face ao recebimento 
da Contribuição Patronal: 
 
Trabalho junto ao Congresso Nacional: 
 
Desde 2015, em função da renovatória dos 20 anos do contrato de permissão, que 
culminou com a aprovação da Lei 12.869/2013 e da e a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 
1983, que dispõe sobre o custeio do transporte de valores relativos às transações 
efetuadas pelos permissionários lotéricos e pelos demais correspondentes, o SINCOERJ 
tem efetuado um trabalho de acompanhamento junto ao Congresso Nacional, em  
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conversas de convencimento junto aos Parlamentares, com viagens a Brasília e São 
Paulo, quase que mensalmente, gerando um custo muito alto para sua manutenção. 
  
 
Custeio dos benefícios aos filiados: 
 
Os benefícios oferecidos pelo sindicato, contabilidade a baixíssimo custo e assistência 
jurídica inteiramente grátis, são bancados em parte pela arrecadação da contribuição e 
complementados pela arrecadação mensal de seus filiados. 
 
Até a confecção deste comunicado, o valor arrecadado com o pagamento da 
Contribuição Sindical Patronal não cobriu nem ao menos os custos com a impressão e 
postagem dos boletos. 
 
Desta forma, esperamos que toda a classe tenha em mente a importância de sua 
contribuição, para que possamos manter todo esse planejamento e acompanhamento 
tão importante para todos nós.  
 
A DIRETORIA 
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