
 

  

 
Ano V - COMUNICADO 4 B – Quinta, 17 de março de 2022 

ADI 6785 
LEI 13.177/2015 

LEI DOS LOTÉRICOS 
OUTRAS INFORMAÇÕES  

 
Prezados Empresários,  
  
O assunto dos COMUNICADO 4 e COMUNICADO 4A, os quais recomendamos sua releitura, 
seguem com novos desdobramentos, conforme os informes da FEBRALOT, logo abaixo. 
 
FEBRALOT e SINCOERJ seguem trabalhando unidos em prol da nossa classe no 
acompanhamento e convencimento dos parlamentares. 
 
A participação do empresariado sempre foi de fundamental importância, mas a cada luta 
que travamos para manter nossos negócios, entendemos que essa participação deve ser 
ampliada o mais rápido possível, para que cada vez mais, consolidemos nossa força como 
categoria. 
 
Assim sendo prezado empresário, PARTICIPE e FILIE-SE ao seu sindicato, pois precisamos 
da UNIÃO de todos. 
 
FICHA DE FILIAÇÃO 
 
A DIRETORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

http://www.sincoerj.com.br/arquivos/ano_v_-_comunicado_4_-_quarta_2_de_fevereiro_de_2022_-_comunicado_002_2022_febralot_adi_6785_lei_13177_2015_lei_dos_lotericos.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/ano_v_-_comunicado_4_a_-_quinta_3_de_fevereiro_de_2022_-_comunicado_002_2022_febralot_adi_6785_lei_13177_2015_lei_dos_lotericos_outras_informacoes.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/ficha_de_filiao_-_sincoerj_1.%5B1%5D.xls


 

  

    
 
 
 
 
 

Apoio do Senado fortalece a Federação 
 

Como já falamos em informe anterior o trabalho junto ao Senado Federal com o presidente Rodrigo Pacheco deu 
resultados após um acompanhamento e ação constante de todos os membros da Febralot e lideranças sindicais, 
uma prova de que o trabalho conjunto fortalece as ações e principalmente a nossa representatividade junto aos 
órgãos públicos e poderes como também junto à Categoria.  

Não podemos deixar de citar a importante ação do presidente do sindicato de DF, Antonio Simoneto, que conseguiu 
agendar o contato que nos trouxe este ótimo resultado. 
 

 
 

 
 

Parabéns a todos e vamos em frente           Juntos Somos Mais Fortes!!!!     

Lotéricos Valem Mais!!!  



 

  

 
 

 

16/03/2022  

Novidades para a Categoria trazem apoio do Senado 
contra a ADI e relançamento da Frente Parlamentar de 

Apoio aos Lotéricos 
 

O trabalho da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas – Febralot para por fim à ADI 6785 já vem dando 
resultados favoráveis.  
 
A Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI 6785) foi protocolada pelo procurador Augusto Aras, questionando o 
fato do Tribunal de Contas da União (TCU) ter considerado irregulares as prorrogações de permissões lotéricas 
firmadas sem licitação prévia, um trabalho grande que a Febralot encabeçou e culminou na Lei 13.177/2015 
acrescentou dois artigos à Lei 12.869/2013, prevendo que, a partir da edição da lei de 2013, os contratos de 
permissão lotéricos firmados sem licitação prévia foram considerados válidos e prorrogados pelo prazo de 240 
meses, mesmo que o TCU tenha declarado a irregularidade deles.  
 
Em fevereiro deste ano, o relator da ADI, ministro Edson Fachin, determinou que fossem ouvidos o Congresso 
Nacional e o Presidente da República, e após, colha-se a manifestação da Advocacia-Geral da União, e, 
sucessivamente, o Procurador-Geral da República sobre a ADI 6785.  
 
Foi então que a Advocacia Geral da União – AGU protocolou parecer pela inconstitucionalidade dos dispositivos da 
Lei 12.869/13, baseado em pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e da Subchefia para 
Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República – SAJ/SG/PR, que reconheceram a 
inconstitucionalidade dos artigos 5º-A e 5º-B da Lei nº 12.869, de 2013, trazidos pela Lei nº 13.177, de 2015, por 
ofensa ao artigo 175 da Constituição Federal.  
 
O parecer do Senado destaca que “os parlamentares pretenderam, por meio das normas impugnadas, realizar uma 
interpretação autêntica ou legislativa das regras introduzidas pela Lei nº 12.869, de 2013, especificamente para dar 
segurança jurídica aos aditamentos realizados no ano de 1999, em face das consequências decorrentes dos 
Acórdãos n. 925/2013-Plenário e n. 2254/2015-Plenário, ambos do Tribunal de Contas da União”.  
 
O Advogado-Geral do Senado destaca ainda no final do parecer que independentemente de interpretação da 
Constituição, a autonomia da opção legislativa é legítima dentro do espaço dado ao legislador para decidir.  
“No mérito, o julgamento improcedente da presente ADI, declarando-se a constitucionalidade do art. 3º, VI e 
parágrafo único, e os arts. 5º-A e 5º-B da Lei 12.869, de 15.10.2013, estes últimos acrescidos pela Lei nº 13.177, de 
22.10.2015, independentemente de interpretação conforme à Constituição, considerando que todos constituem 
opção legislativa legítima dentro do espaço de conformação dado ao legislador”.  
O trabalho da Febralot segue passo a passo fazendo o corpo a corpo com os parlamentares em busca de apoio nos 
demais poderes e deve trazer resultados favoráveis para a Categoria. 

 

 
 
 
 



 

  

 
 
 

Relançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Lotéricos  
 

Foi relançada neste dia 16/03 em Brasília a 
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Lotéricos. Esta nova Frente será presidida pelo 
deputado Darci de Matos (PSD-SC), que foi 
escolhido com o apoio da Febralot e eleito por 
aclamação para a ocupação da função.  
O evento contou com a presença de vários 
parlamentares como Deputado Vermelho 
(PSD-PR), Angela Amim (PP-SC), Diego Andrade 
(PSD-MG), Deputado Goulart (PSD-SP) e o vice-
presidente da Câmara, deputado Marcelo 
Ramos (PSD-AM), a solenidade contou com a 
participação de toda a diretoria da Federação 
Brasileira das Empresas Lotéricas – FEBRALOT, 
dirigentes de  

Da esquerda para a direita: o VP de Comunicação Vicente Pons, o presidente  
Jodismar Amaro e o VP Assuntos Parlamentares Aldemar Mascarenhas 

sindicatos estaduais, empresários, o vicepresidente de Negócios de Atacado na Caixa, Celso Leonardo Barbosa 
(cotado para suceder Pedro Guimarães caso o presidente seja nomeado ministro da Infra Estrutura) e diretores da 
Caixa Econômica Federal.  

A Frente Parlamentar tem como objetivo ser um ponto de apoio dentro do Congresso Nacional a fim de defender, 
a valorização das atividades das casas lotéricas, dos empresários e funcionários do setor. Com o trabalho 
desempenhado nos últimos anos pela Febralot, já se notou que muitos dos pleitos acabam emperrando na 
criação e/ou alteração da legislação para que tenha efetividade. Entre os assuntos que devem ser tratados estão a 
renegociação dos valores pagos pelos serviços realizados como correspondentes bancários, a segurança das 
agências, custeio de carros-fortes e mudanças na relação contratual entre os empresários e a Caixa Econômica 
Federal, ou seja, assuntos que se mantêm em pauta entre a representante dos lotéricos no país – Febralot e a 
gestora da Classe – Caixa Econômica Federal.  
O assunto mais importante em pauta e que depende dos parlamentares para que a Rede Lotérica tenha 
tranquilidade é o trabalho pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição – PEC 142/2015, que acrescenta 
o artigo 101 ao Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, para disciplinar as permissões de serviços públicos  



 

  

por prazo indeterminado, anteriores à Constituição Federal de 1988. 
 
 
Art. 1º. O Ato de Disposições Constitucionais Transitórias passa vigorar acrescido do seguinte artigo 101 com a 
seguinte redação:  
“Artigo 101. Os termos de credenciamento ou permissão de serviços públicos disciplinados por lei específica 
que à época da promulgação da Constituição Federal estavam vigorando por prazo indeterminado poderão ter 
prazo e condições fixados em contrato, independentemente de licitação, assegurando-lhes renovação por igual 
período, findo o qual o serviço deverá ser licitado.” 
 
 
 

A proposta que se encontra na Comissão de Constituição e Justiças – CCJ da Câmara e terá relatoria do 
deputado Darci de Matos (PSD-SC), novo coordenador da Frente Parlamentar. 

 
Jodismar Amaro e o Deputado Darci de Matos 

 
Os parlamentares discursaram para os presentes e em uníssono destacaram a importância da Rede Lotérica 
para o país, assim como para o fortalecimento da própria Caixa Econômica Federal.  

O presidente da Federação 
Brasileira das Empresas Lotéricas, Jodismar 
Amaro declarou que este é um recomeço 
dos trabalhos no Congresso Nacional, onde 
a Rede Lotérica sempre teve um apoio 
muito importante e a presença dos 
parlamentares neste evento é uma prova 
da consistência do trabalho que a  
Federação vem fazendo. Além disso, entre 
os empresários lotéricos e líderes sindicais 

estiveram presentes representantes de 
todos os Estados da Federação, o que 

também é muito significativo. “Nós fizemos 
questão de mostrar a força da Federação, 

sindicatos e Rede Lotérica escolhendo o 
Deputado Darci de Matos por aclamação para que ele não tivesse dúvidas do nosso apreço e apoio ao seu 

trabalho.” – declarou Jodismar. 
 



 

  

Importante destacar que, antes de findar o evento, o presidente Jodismar se 
dirigiu diretamente ao o vice-presidente de Negócios de Atacado na Caixa, Celso 
Leonardo Barbosa (foto ao lado), pedindo o apoio incondicional ao trabalho contra 
a ADI em andamento, pediu um estudo de rentabilidade das ULs para que haja um 
trabalho que propicie o retorno do consumidor final para as casas lotéricas a fim 
de garantir o equilíbrio econômico financeiro que foi perdido e, ainda, concluiu 
questionando os rumores sobre novas licitações e destacou que neste momento, é 
inviável que hajam novas licitações sem que se faça valer a garantia de 
rentabilidade da Rede e sem um estudo com participação ativa da Federação.  
Celso, por sua vez, respondeu que sabe da necessidade de se formalizar um plano 

de fortificação da Rede Lotérica. Sem esse plano de fortalecimento não haverá 
plano de expansão da Rede. A rentabilidade será impulsionada com o estudo 

específico e a Caixa irá gerar mais uns 20 a 50 novos convênios para gerar fluxo 
para os lotéricos voltarem a estabilizar suas atividades. Disse que já começaram a 
mudar as formas de ação para trazer um fluxo maior para as vendas e que haverá ainda mais negócios no TFL 

que ajudarão muito nos ganhos. 
 

 
 

 
 
 

Febralot – Federação Brasileira das Empresas Lotéricas 
SCS – Bloco A – Quadra 6 – nº 110 – Ed. Arnaldo Villares – 6º andar – sala 601 – CEP 70324-900 – Tel: (61) 

3327.1093 


