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IMPACTO DO AUMENTO DO VALOR DO CARRO FORTE  
 

NO FATURAMENTO DAS LOTERIAS DO RJ 
 
 
 

Prezados Empresários, 
 
Entendemos que a prioridade hoje ainda é a aprovação do PLC 001/2018, que também 
trata desse assunto, onde consta que a Caixa arcaria com todos os custos relativos ao 
recolhimento de numerário. 
 
Mesmo assim, o SINCOERJ achou por bem trazer novamente à tona este assunto, 
independente do PLC, cobrando da Caixa uma resposta para o Ofício SINCOERJ 005, de 
março de 2017 onde, em uma reunião com a GERPA/SUALO, foi demonstrado o 
desequilíbrio entre o adicional de segurança pago e os preços praticados pelas 
transportadoras, já naquela época, tornando evidente, a curtíssimo prazo, o impacto 
negativo no resultado financeiro das loterias do RJ, que é o que vivenciamos atualmente.  
 
Segue na íntegra ofício enviado à Caixa em 18/04/2018, que trata do impacto do 
aumento do valor do carro forte no faturamento das loterias do RJ. 
 
A DIRETORIA  
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Ofício nº 001 2018                                         Rio de Janeiro, 18 de Abril de 2018 
 
À 
 
GERPA 
 
Assunto: Impacto do aumento do valor do carro forte no faturamento das loterias 
do RJ 
 
Senhor Gerente, 
 
O impacto do aumento do valor cobrado pelas transportadoras de valores no 
Estado do Rio de janeiro, já foi objeto de reunião deste sindicato com a Caixa, 
onde inclusive entregamos o Ofício SINCOERJ 005/2017, que continha um 
estudo elaborado pela sua DIRETORIA, onde demonstrava, com números reais 
e relatórios anexos, já naquela época, a absoluta impossibilidade de o 
Empresário Lotérico arcar com mais este custo e o tamanho do rombo que, a 
curtíssimo prazo, levariam as loterias do RJ à falência total. 
 
Hoje, 13 meses após a reunião acima mencionada, as loterias do RJ encontram-
se em estágio ainda pior financeiramente, conforme chamamos a atenção 
naquele momento. 
 
Desde então, apesar de a Caixa ter realinhado o preço do adicional de transporte 
de segurança em 40%, este percentual não foi suficiente para o nosso Estado, 
por dois motivos, a saber: 
 
- o aumento dado pelas transportadoras foi acima dos 100% dos preços 
praticados à época; 
- o aumento do valor de recebimento dos boletos de R$ 700,00 para R$ 1.000,00 
e a alta demanda dos depósitos dos valores até R$ 1.500,00 inviabilizaram, 
sobre maneira este processo, aumentando substancialmente o “ad-valorem”; 
 
Desta forma, pedimos soluções urgentes para esta demanda, exclusiva do Rio 
de Janeiro, já que na maioria dos Estados esse problema não ocorre, visto que,  

http://www.sincoerj.com.br/documentos/e71b7369aa7411f87629e2eaa8fd2377.pdf
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as empresas lotéricas recebem um adicional de segurança maior do que os 
valores pagos às transportadoras. 
 
 
Isto posto, o SINCOERJ não concorda com esta metodologia utilizada para o 
pagamento do adicional, entendendo que a Caixa deveria arcar integralmente 
com o custo do transporte de numerário, acabando assim, com as distorções 
geradas ou se criar uma metodologia regionalizada, a ser discutida com a 
Federação.  
 
Solicitamos resposta tempestiva de nossa solicitação. 


