
 

Projeto das Lotéricas passa pelo Senado 
e segue para sanção presidencial 

 

PLC 143/15, que define a validação dos contratos da Rede Lotérica e 

renova os contratos, segue para sanção da Presidente 

 

O projeto de lei PLC 143/15, que tornam válidos os contratos das permissões lotéricas e, 

invalida a licitação de substituição da Caixa Econômica Federal, foi aprovado pelo Senado 

Federal e segue para sanção presidencial. 

Protocolado na semana anterior, dia 25, o texto passaria por votação nas Comissões do 

Senado. Mas a exemplo da Câmara dos Deputados, havia um requerimento assinado pelos 

líderes partidários, para que houvesse uma votação em caráter de urgência, urgentíssima. 

Ou seja, ao invés de ser analisado nas Comissões, o texto é apreciado no próprio plenário. 

O que foi feito pelo relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, o senador 

Blairo Maggi, com parecer favorável ao projeto de lei.  

O requerimento de urgência protocolado pelo Senador Wellington Fagundes, foi votado na 

terça, 29, aprovado, e o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB/AL), aprovou a 

votação do projeto na sessão que aconteceria no mesmo dia. O Senador Paulo Rocha, já 

acompanhava o andamento do texto ainda na Câmara, colheu as assinaturas dos líderes, 

permitindo que o projeto fosse votado, o quanto antes. Não se sabe caso semelhante, de 

tramitação tão rápida com ocorreu com o texto de lei dos Lotéricos.  

Ao anúncio do presidente do Senado Renan Calheiros, para o início da votação do PLC 

143/15, os Senadores fazem o uso da palavra, sobre o tema a ser votado. Eles solicitaram 

ao presidente Renan Calheiros, que realizasse de imediato a votação, para que os discursos 

ocorressem depois que tivesse concretizada o fim da angústia dos Lotéricos.  

A galeria do Senado estava tomada por empresários lotéricos e presidentes sindicais, como 

ocorreu na Câmara do Deputados, na semana anterior. E de mãos dadas e em silêncio, 

acompanhavam os votos dos líderes, a cada voto favorável, a alegria explodia através de 

gestos. Até que no último voto, todos romperam o silêncio e comemoraram.  

Os Senadores, então, com o uso da palavra, criticaram a atitude da Caixa Econômica 

Federal, em licitar as Lojas, elogiaram os serviços oferecidos pela Rede Lotérica, 

mencionaram as dificuldades da Rede. Mas principalmente, elogiaram a maneira 



 

organizada, e respeitosa de todos os empresários lotéricos que circularam pelos gabinetes 

no Congresso Nacional, nas últimas semanas.  

Certamente, a atuação da categoria durante o mês de setembro, no Congresso Nacional, 

ficará para a história da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, FEBRALOT, dos 

Sindicatos Estaduais, e também, de cada empresário lotérico do país.  

 

Agradecimento aos Senadores 

A internet contribuiu muito para a realização da mobilização da Rede Lotérica, neste mês de 
setembro. Desta vez, é a ocasião de agradecer ao Senadores, pela aprovação do PLC 
143/15. 
 
Todos os Senadores foram cruciais para a aprovação do texto, entre eles, válido considerar 
a atenção dispensada pelo Senador Paulo Rocha, que possibilitou a assinatura do 
requerimento de urgência, ao recolher as assinaturas dos líderes, num único dia, permitindo 
que a votação ocorresse no mesmo dia, em plenário.  
 
Empresários, contamos como a união de todos, para repetir a força tarefa de envio de 
mensagens, mas desta vez, para retribuir o apoio que mais de 13 mil Lotéricos receberam 
dos Senadores, nesta última terça-feira, 29.  
 
A tabela com e-mails e perfis do Facebook dos Senadores está disponível neste link a tabela 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJE-NCQYRmNKj663QSy-
GAneiF8Q4aD5Nig60v0liLs/edit?usp=sharing  
 
 

Discursos favoráveis (Vale a pena ler!) 

 
 
 

Confira os discursos de cada Senador 
que solicitou a palavra, para debater 
durante a sessão de votação. Acesse o 
link a seguir: 
 
https://docs.google.com/document/d/1tMEdFqSgUvBvz1RjlugkmVt6Erw23R1-
gYkyJZmbjrc/edit?usp=sharing  

 
 

Fale com a Presidenta 

Esta semana foi uma ocasião importantíssima para a categoria, ao obter a aprovação no Senado 

Federal do requerimento de urgência e do projeto PLC 143/15, a votação e aprovação em Plenário, 

em um único dia (terça-feira, 29).  Algo inédito no histórico da Casa. 

Após agradecer aos Senadores pelo claro apoio aos empresários lotéricos do país, o momento é de 

solicitar o apoio à presidenta da República, Dilma Rousseff, para que ela sancione o nosso projeto 

de lei. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJE-NCQYRmNKj663QSy-GAneiF8Q4aD5Nig60v0liLs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJE-NCQYRmNKj663QSy-GAneiF8Q4aD5Nig60v0liLs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tMEdFqSgUvBvz1RjlugkmVt6Erw23R1-gYkyJZmbjrc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tMEdFqSgUvBvz1RjlugkmVt6Erw23R1-gYkyJZmbjrc/edit?usp=sharing


 

Apresentamos abaixo, uma sugestão de texto para ser encaminhado ao Palácio do Planalto. 

Presidenta Dilma Rousseff, 

Rogamos a vossa Excelência, sancionar, sem vetos, a nova lei que dá estabilidade ao 

sistema de loterias do Brasil, pois acreditamos que não há nenhum óbice ou obstáculo, que 

a impeçam vigorar. 

Desempenhamos funções de banco em benefício aos desassistidos, dos desamparados, 

dos desbancarizados, enfim, dos carentes da nossa Nação. 

Somos responsáveis pelo pagamento dos programas sociais do Governo Federal tais como, 

bolsa família, seguro desemprego, pagamentos de aposentadorias, água, luz e outras 

pequenas contas. 

Temos certeza que vossa excelência fará justiça com os Lotéricos Brasileiros. 

Nome completo 

Nome da Casa Lotérica 

Cidade/UF 

Para enviar a mensagem à presidenta é necessário preencher os dados em um formulário próprio, e 

a mensagem a ser enviada. 

Basta acessar o link a seguir: https://sistema.planalto.gov.br/falepr2/index.php 

 
Ações Individuais - Orientações 

A Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, Febralot, realizou uma reunião com os 

presidentes sindicais e a advogada da Federação, Dra Celi Soares, para tratar de assuntos 

sobre ações judiciais sobre a licitação de substituição da Caixa Econômica Federal.  

De acordo com a advogada da Ope Legis, os empresários Lotéricos que já foram sorteados, 

podem iniciar uma ação individual. O pedido da ação, reparação de perdas e danos, 

manutenção do contrato até 2018, ou até o prazo normal do respectivo contrato, entre as 

diversas opções, deverão ser analisadas por cada advogado contratado. Pois, caberá a ele, 

definir a melhor estratégia para defender o lotérico.  

Perguntada sobre a melhor ocasião para o lotérico entrar com a ação, a advogada da 

Febralot informa que, nesta ocasião, aqueles que foram sorteados possuem fatos que 

permitem o início de uma ação. Os demais lotéricos, ainda não precisam iniciar ação judicial.  

Antes de consultar um advogado o empresário necessita reunir todos os documentos 

possíveis para que o advogado tenha condições de elaborar um histórico do empresário. 

Alguns documentos que podem ser apresentados ao advogado:   

 Contrato da Lotérica  

 Recibos de produtos, serviços adquiridos  

 Recibos de investimentos de padronização cofres, etc. 

 Empréstimos com a Caixa, ou outros; 

 Circulares da Caixa  

https://sistema.planalto.gov.br/falepr2/index.php


 

 Cópia das propostas legislativas da categoria, a Lei nº 12.869/15, o PLC nº 143/15, 
em andamento no Senado Federal  

 Cópia do agravo de instrumento da defesa iniciada pelo jurista Ives Gandra. 
 
Colocar tudo o que interessa ao Lotérico, mas que não seja favorável à Caixa. Ou, conforme 
a orientação do advogado contratado. 
 

 Por que a Federação está indicando a ação individual?  

A defesa judicial iniciada por cada Lotérico sorteado retratará, da melhor maneira possível, 
o histórico de cada um dos seis mil lotéricos. Diferente do alcance que teria uma ação 
estadual, por Sindicatos - Conforme declaração da advogada.  

  
O reflexo do Agravo de Instrumento 

A decisão obtida pelo processo do escritório Gandra Martins é favorável à Rede, 
parcialmente. A decisão do desembargador impede a Caixa de encerrar os contratos das 
Lotéricas antigas. Esta decisão fica mantida até que seja julgado o mérito do Agravo de 
Instrumento, ou o mérito do processo judicial.  
 
A publicação de uma decisão judicial pode ocorrer neste mês, como pode ser daqui a alguns 
meses ou anos. 
  
Pela indefinição de uma publicação final do processo do escritório Gandra Martins, e com a 
decisão parcialmente favorável, as ações individuais possuem argumentos maiores para 
uma decisão positiva. 
 

 O PLC 143/15 enviado para a sanção, interfere na ação individual? 
O andamento do projeto de lei dos Lotéricos, pode interferir na necessidade de realizar uma 
ação individual, ou não. Pois, sendo sancionado sem vetos, pela Presidência da República, 
as licitações estarão suspensas. Caso haja vetos, será necessário aguardar uma nova 
análise dos Sindicatos, para a solução da situação do projeto de lei. De toda maneira, uma 
cópia do projeto deve ser apresentada ao advogado contratado, pois, com a aprovação no 
Congresso Nacional, é favorável à demanda da Rede.  
 

Repercussão na Mídia 

Confira algumas matérias que foram divulgadas sobre o tema na mídia, nesta semana de 28/09 a 02/10. 
 
 
 

Senado aprova projeto que valida permissões de lojas lotéricas 
Jornal do Brasil - 30 de set de 2015 

O Senado aprovou hoje (29) o projeto de lei que permite o funcionamento de casas lotéricas 

que não passaram por licitação e que operam por meio de permissões expedidas após 

credenciamento. Ele prorroga as concessões por mais 20 anos e abrange ... 

Licitação » Senado aprova prorrogação de contratos de lotéricos por 20 
anos A decisão amplia a duração dos ... 
Diário de Pernambuco - 30 de set de 2015 

Brasília - O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira, a prorrogação por 20 anos 

dos contratos de cerca de 6.104 lotéricos. A votação contraria decisão do Tribunal de Contas 

da União (TCU) que exigiu que a Caixa licitasse as licenças de 46 ... 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/09/30/senado-aprova-projeto-que-valida-permissoes-de-lojas-lotericas/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2015/09/30/interna_politica,600827/senado-aprova-prorrogacao-de-contratos-de-lotericos-por-20-anos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2015/09/30/interna_politica,600827/senado-aprova-prorrogacao-de-contratos-de-lotericos-por-20-anos.shtml


 

Senado aprova manter lotéricas que não passaram por licitação 
Globo.com - 29 de set de 2015 

O Senado aprovou nesta terça-feira (29) o projeto de lei que permite o funcionamento, por mais 

20 anos, de casas lotéricas que não passaram por licitação e que atuam por permissões 

expedidas após credenciamento. O texto, já aprovado pela Câmara dos ... 

Projeto de lei vai beneficiar e resolver impasse de lotéricos no Brasil 
Blasting News - 30 de set de 2015 

Foi aprovado no Congresso Nacional um Projeto de Lei que renova automaticamente as 

concessões das casas lotéricas anteriores a 1999. Estas eram alvo da Caixa Econômica 

Federal para serem fechadas por estarem em desacordo com a determinação ... 

Lira apoia proposta que mantém permissão para 6 mil lotéricas 
PBAgora - A Paraíba o tempo todo - 30 de set de 2015 

O Senado aprovou Projeto de Lei que torna válidas as permissões de agência lotéricas 

prorrogadas pela Caixa Econômica Federal em 1999. Segundo o senador Raimundo lira 

(PMDB-PB), que votou favoravelmente à proposta, a iniciativa trata da atividade ... 

Aprovada proposta que mantém permissão a mais de 6 mil lotéricas 
Agência Senado - 30 de set de 2015 

O Senado aprovou nesta terça-feira (29) projeto de lei que torna válida as permissões de 

agência lotéricas prorrogadas pela Caixa Econômica Federal em 1999. O Projeto de Lei da 

Câmara 143/2015, que trata da atividade e da remuneração do ... 

Senador Maranhão participa de aprovação de projeto de lei que prorroga 
contratos de Lotéricas 
Diario do Sertão - 30 de set de 2015 

Com a aprovação do PLC os empresário tem mais 20 anos de permissão de uso das Lotéricas. 

Maranhão recebe agradecimentos de presidentes de lotéricas. Na noite dessa terça-feira (29), 

no Plenário do Senado Federal, o Senador José Maranhão ... 

Senado prorroga contrato de lotéricos: “Questão de justiça” 
Diário de Cuiabá - 30 de set de 2015 

O Senado aprovou o projeto de lei que torna válida as permissões de agência lotéricas 

prorrogadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) em 1999. A medida beneficia mais 6 mil 

proprietários de estabelecimentos em todo o Brasil. Autor do requerimento de ... 

Ciro comemora aprovação de projeto que mantém permissão a lotéricas 
Capital Teresina - 30 de set de 2015 

O senador Ciro Nogueira (PP) destacou a importância dos serviços prestados pelos lotéricos 

em todo o país e saudou os representantes do sindicato do setor no Piauí, na sessão do 

Senado, que aprovou projeto que mantém permissão a mais de 6 mil ... 

Senado aprova prorrogação por 20 anos de contratos de lotéricas 
ClickPB - 30 de set de 2015 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/senado-aprova-manter-lotericas-que-nao-passaram-por-licitacao.html
http://br.blastingnews.com/brasil/2015/10/projeto-de-lei-vai-beneficiar-e-resolver-impasse-de-lotericos-no-brasil-00578833.html
https://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20150930213134&cat=brasil&keys=lira-apoia-proposta-mantem-permissao-mil-lotericas
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2015/09/29/senado-aprova-proposta-que-mantem-permissao-a-mais-de-6-mil-casas-lotericas-do-pais
http://www.diariodosertao.com.br/artigos/v/brasil/senador-maranhao-participa-de-aprovacao-de-projeto-de-lei-que-prorroga-contratos-de-lotericas/20150930171236
http://www.diariodosertao.com.br/artigos/v/brasil/senador-maranhao-participa-de-aprovacao-de-projeto-de-lei-que-prorroga-contratos-de-lotericas/20150930171236
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=479798
http://www.capitalteresina.com.br/noticias/geral/ciro-comemora-aprovacao-de-projeto-que-mantem-permissao-a-lotericas-32621.html
http://www.clickpb.com.br/noticias/politica/maranhao-e-parabenziado-por-empresarios-da-pb-pela-aprovacao-da-lei-dos-loterios/


 

O senador José Maranhão (PMDB/PB) recebeu agradecimentos de empresários lotéricos da 

Paraíba pela luta em prol da aprovação do projeto de lei que torna válida as permissões de 

agência lotéricas prorrogadas pela Caixa Econômica Federal em 1999, ... 

Maranhão participa de aprovação do projeto de lei que prorroga contratos 
de Lotéricas 
PBAgora - A Paraíba o tempo todo - 30 de set de 2015 

Na noite de ontem, no Plenário do Senado Federal, o Senador José Maranhão (PMDB-PB) 

recebeu os agradecimentos de todos os Empresário Lotéricos da Paraíba na pessoa da 

Presidente do Sindicato, Marlene Falcão, pela aprovação Projeto de Lei da ... 

Senado legaliza prorrogação de permissões das lotéricas por 20 anos 
Jornal Luzilandia - 30 de set de 2015 

rojeto de Lei que torna válida as permissões de agências lotéricas prorrogadas pela Caixa 
Econômica Federal em 1999 até 15 de outubro de 2013, com renovação automática por 20 
anos, na chamada foi aprovado por unanimidade pelo plenário do ... 

 

Brasília, 02 de outubro, de 2015 

http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20150930131732&cat=politica&keys=maranhao-participa-aprovacao-projeto-lei-prorroga-contratos-lotericas
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20150930131732&cat=politica&keys=maranhao-participa-aprovacao-projeto-lei-prorroga-contratos-lotericas
http://www.jornaldeluzilandia.com.br/txt.php?id=39071

