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COMUNICADO 084 – 22 06 2016 
 

PRESIDÊNCIA DA CAIXA ANUNCIA À FEBRALOT NOVO REAJUSTE DE TARIFAS DA REDE 
 

Prezados Empresários,  
 
Veja Comunicado da FEBRALOT a respeito do anúncio da Caixa do reajuste da tarifa de 
recebimento de boletos de outros bancos. 
 
A DIRETORIA 
 

 

Presidência da Caixa anuncia à FEBRALOT novo reajuste de tarifas da Rede 
 

 
Executivos da Caixa e Presidentes Sindicais em reunião que atualizou tarifa dos boletos de outros bancos 

 
 
Nesta quarta, 22, foi anunciado pela Caixa Econômica Federal o novo valor da tarifa para recebimento de boletos 
de outros bancos pela Rede Lotérica. O anúncio aconteceu durante audiência na presidência do banco, com a 
participação dos presidentes dos Sindicatos Estaduais, filiados à FEBRALOT.  
 
O lotérico recebia R$ 0,50 por cada autenticação deste tipo de boleto. O novo valor de R$ 0,65, passa a vigorar no 
dia 01 de julho, e representa 30% sobre a tarifa atual.  
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Segundo a presidência da Caixa, esta é a mesma margem que o banco recebeu de aumento da Federação Brasileira 
dos Bancos, FEBRABAN, a instituição que regulamenta este tipo de serviço. Essa equiparação de receita, ou seja, a 
possibilidade de obter a mesma margem de reajuste que a Caixa recebeu, foi uma reinvindicação adotada pela 
FEBRALOT desde que se intensificaram as negociações por reajuste deste serviço. Os presidentes sindicais já tinham 
definido que parariam o recebimento destes boletos na Rede, a fim de pressionar a negociação com a FEBRABAN.  
 
O novo valor da tarifa eleva a média ponderada de reajuste dos serviços da Rede para 13,93%, considerando 
também o reajuste vigente desde o último dia 01 de junho, em 14 serviços das Lotéricas. 

 
OUTROS TEMAS 
 
Durante a reunião, também foram abordados outros temas como, o empréstimo para os Lotéricos, com juros 
diferenciados [operação 702], o aumento do limite do adicional de segurança que passa a R$ 4 mil. E, 
principalmente, a instrução oficial sobre a liberação das transferências de titularidade que, estão autorizadas pela 
Caixa. A área de Rede da Caixa vai enviar uma circular para a Federação oficializando o tema.  
A reunião contou com a participação dos presidentes e representantes dos Sindicatos Estaduais, Roger Benac, 
Brasília; Jodismar Amaro, São Paulo; Ricardo Amado Costa, Mato Grosso do Sul; Maria Lúcia Cesar, Mato Grosso; 
Antônio Roberto Stacciarini e Paulo Nasser, Goiás; Custódio Albano Junior, Ceará; Aldemar Mascarenhas, Paraná, 
SINLOPAR. E, representando a Caixa, o presidente Gilberto Occhi, o Vice-Presidente de Varejo e Atendimento, José 
Henrique Marques da Cruz, a Vice-presidente de Fundo de Governo e Loterias, Deusdina dos Reis, e os executivos 
Cleberson Santos e Walter Nunes, Diretor Geral da Rede. 
 
COMUNICAÇÃO FEBRALOT 
Brasília, 22 de junho, de 2016 

 


