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COMUNICADO 001 – 10/08/2015 

AGE da FEBRALOT - deliberações 

Da convocação da AGE da Febralot: 

Conforme edital de convocação foram tratados os seguintes assuntos: 

Discussão e deliberação sobre a continuidade dos serviços de correspondente bancário nas unidades 

lotéricas 

Assuntos Gerais  

Em Assembleia, FEBRALOT tratou de serviços de correspondentes e a licitação da Rede  
 
Os presidentes dos Sindicatos Estaduais participaram de uma assembleia da FEBRALOT para tratar 
do serviço de correspondentes bancários prestados pelas Lotéricas. A assembleia aconteceu nesta 
quarta-feira, 05, em Brasília e contou com a presença dos presidentes dos Sindicatos dos estados de 
SP, RS, PR, SC, RJ, ES, BA, SE, AL, PE, PB, CE, PA, TO, MS, MT, MG, incluindo Triângulo Mineiro e DF.  
 
Conforme convocação publicada na edição do dia 31 de julho, do Diário Oficial da União, a Federação 
FEBRALOT havia convocado os presidentes para ajustar as estratégias pela continuidade dos serviços 
de correspondente bancário e, as medidas para a solicitação do reajuste do serviço.  
Para dar sequência a este tema, a exemplo de outras ocasiões, a Febralot criou uma comissão de 
trabalho para estudar o assunto. E determinar ações que, oportunamente, serão repassadas para a 
Rede Lotérica, através dos sindicatos.  
 
Licitação das Lotéricas – A oportunidade de contar com a participação de dezoito presidentes 
sindicais na Assembleia da FEBRALOT, permitiu a definição da defesa da Rede Lotérica, pela ocasião 
do anúncio do cronograma de licitação das Casas Lotéricas a ser realizado pela Caixa Econômica 
Federal.  
A Dra. Celi Soares, advogada da FEBRALOT, esclareceu as dúvidas dos presidentes sindicais, e 
apresentou as estratégias que serão adotadas pela Federação na defesa da Rede. O que pode ser 
adiantado é que:  
 Serão adotadas as medidas jurídicas para bloquear a licitação da Caixa  

 
A FEBRALOT está planejando com os Sindicatos Estaduais a participação da categoria na audiência 
pública a ser realizada no Congresso Nacional, com data a confirmar. O planejamento e o custo para 
deslocamento serão informados a tempo para que os Lotéricos possam se organizar e participar.  

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


 
SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO 

 

SEDE PRÓPRIA: RUA DUQUESA DE BRAGANÇA, 13   -  ANDARAÍ   -  CEP:  20540-000    -  RIO DE JANEIRO -  BRASIL 

TEL/FAX.:    2278-5084       2575-5055      2575-6904    email: sincoerj@sincoerj.com.br   -   site: www.sincoerj.com.br               

CNPJ: 30.714.067/0001-59                                                                                            INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2014398.00 

 
 

 
Todas as informações, orientações sobre o assunto da licitação serão repassados pela FEDERAÇÃO, 
para os Sindicatos Estaduais, através do site da Federação, ou por e-mail. É muito importante que 
os empresários considerem como fonte de informações, apenas os meios de comunicação próprios 
de cada entidade.  
 
Demais esclarecimentos do SINCOERJ a respeito da AGE: 

1 – Cautelar / TCU: 

Durante o período de 2011 a 2013 ocorreu a análise e decisão do TCU, gerando o Acórdão nº 

925/2013, que obriga a Caixa a revogar os contratos de permissão de 6.104 loterias em todo Brasil. 

Cabe ainda ressaltar que a Febralot, em 2014, entrou junto ao TCU para que fosse avaliada a Lei 

12.869/2013, uma vez que entendemos que a mesma nos respalda ao direito de uma renovatória. 

Ressaltamos ainda que tendo em vista que a empresa advocatícia Augusto & Martins fez a sua 

explanação relativo a vários assuntos que foram colocados em pauta para análise e aprovação, 

sendo aprovado que o escritório deveria então ingressar junto ao TCU com pedido de medida 

cautelar solicitando a análise do requerimento citado acima e, caso seja proferida a cautelar, é 

importante frisar que não é uma decisão definitiva e sim provisória e que, por conta disso, ninguém 

pode afirmar quanto tempo ela durará, assim como também em caso de negação, o processo 

continua como está, ou seja, a Caixa vai continuar com as licitações.  

 

2 – Audiência pública: 

O deputado federal Nelson Marquezelli (PTB-SP) protocolou nesta quarta-feira (5), na Comissão de 

Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, requerimento para realização de audiência 

pública sobre os contratos de permissão das unidades lotéricas da Caixa Econômica Federal. 

“Os lotéricos estão apreensivos com as consequências que a licitação terá para eles. Há receio de 

prejuízo incalculável para milhares de agentes lotéricos em todo País. A proposta da audiência é 

tentar encontrar uma solução satisfatória”, argumentou o autor da proposição. 

O requerimento foi protocolado na Comissão de Legislação Participativa, na qual aguarda 

deliberação.” 

Conforme explicado acima ainda não existe data agendada para a audiência. Assim que marcada, o 

Rio de Janeiro irá participar desta movimentação em Brasília. Importante que o empresário lotérico 

tenha consciência que sua participação é fundamental para o movimento. 
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Ficou acordado na Federação que a parte que cabe ao sindicato é o deslocamento de seus filiados 

até Brasília, sendo que os custos serão rateados juntos aos participantes. 

A movimentação quando da chegada em Brasília será divulgado posteriormente.  

3 – Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do SINCOERJ: 

O SINCOERJ, devido aos acontecimentos, convoca a classe para uma AGE, a princípio no dia 

14/08/2015, sexta-feira próxima, com primeira convocação às 19:30hs e a segunda às 20:00hs com 

qualquer quórum.    

O local será informado assim que confirmado. Aguardem. 

 

Para finalizar a Diretoria a SINCOERJ informa que, a partir desta data, toda comunicação à classe 

oriunda do sindicato receberá o nome de COMUNICADO e será devidamente numerado. 

A DIRETORIA  
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