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QUANDO SERÃO OS SORTEIOS DA +MILIONÁRIA? 

 

 Os sorteios da +Milionária serão realizados aos sábados às 20h. 

 

QUEM PODE APOSTAR NA +MILIONÁRIA? 

 

Maiores de 18 anos de idade. 

 

LOCAIS PARA APOSTA 

 

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país e nos canais 

eletrônicos da Caixa: portal https://www.loteriasonline.caixa.gov.br e APP 

Loterias Caixa. 

 

HORÁRIO DE APOSTA 

 

As apostas podem ser feitas até 19h do dia do sorteio. 

 

COMO SE FAZ PARA APOSTAR NA +MILIONÁRIA? 

 

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de 
Números e Matriz de Trevos Numerados. 

A Matriz de Números possui 50 (cinquenta) números no universo de 01 a 50, 

a Matriz de Trevos Numerados possui 6 (seis) trevos numerados no universo 

de 1 a 6. 

Nesta nova modalidade, o apostador deverá escolher 6 (seis) números na 

matriz de números dentre os 50 constantes e 2 (dois) trevos na matriz de 
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trevos numerados dentre os 6 constantes ou optar pela Surpresinha para a 

realização da aposta simples, conforme volante a seguir: 

           

Em caso de apostas múltiplas, o apostador poderá escolher de 6 a 12 

números na matriz de números e de 2 a 6 trevos na matriz de trevos 

numerados. 

Para o resultado dos concursos da +Milionária, serão sorteados 6 (seis) 

números na matriz de números e 2 (dois) trevos na matriz de trevos 

numerados. 

 

PROBABILIDADE DE ACERTO NA +MILIONÁRIA 

 

As probabilidades de acerto da +Milionária dependem da quantidade de 

números marcados na matriz de números e de trevos na matriz de trevos 

numerados, conforme quadro a seguir: 
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PREMIAÇÃO NA +MILIONÁRIA 

 

Para efeito de premiação serão sorteados seis números na matriz de números 

e dois trevos na matriz trevos numerados.  

Serão consideradas vencedoras as apostas que contiverem prognósticos 

coincidentes com os números e trevos numerados sorteados, 

independentemente da ordem de acerto.  

O rateio da arrecadação obedece aos ditames da legislação vigente de 

prognósticos numéricos, e os valores destinados a prêmios serão divididos da 

seguinte maneira: 
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• 5% do valor destinado à premiação fica acumulado para a 

composição da RGP – RESERVA GARANTIDORA DE PRÊMIO. 

 

• A RGP é um fundo que tem como objetivo a manutenção de valor que 

garante o prêmio mínimo de R$ 10 milhões (líquido de IR) para a 

primeira faixa de premiação e assegura, quando necessário, o valor 

da premiação fixa. 

 

• Se a RGP acumular R$ 100 milhões (líquido de IR) ou mais, o valor 

será acumulado ao prêmio principal do concurso seguinte. Se a RGP 

permanecer por 12 meses sem utilização dos recursos, o valor total 

será acumulado ao prêmio principal do concurso seguinte mesmo sendo 

menor que R$ 100 milhões. 

 

• Após a reserva da RGP, é realizado o pagamento dos prêmios fixos 

que englobam as faixas 7°, 8°, 9° e 10°. 

 

• O valor destinado ao pagamento de prêmios, remanescente após o 

pagamento dos prêmios fixos e reserva da RGP, será contabilizado 

para as demais faixas, na seguinte proporção: 

 

Faixa 1 – sem aposta ganhadora, acumula para a primeira faixa do 

concurso seguinte. 

Faixa 2 a 5 – sem aposta ganhadora em uma faixa, o valor dessa 

faixa é adicionado à imediatamente seguinte, até à Faixa 6. 

Por exemplo: Se não houver aposta ganhadora na faixa 2, o valor do 

prêmio é adicionado a faixa 3 e assim sucessivamente até a faixa 6. 

Faixa 6 – sem aposta ganhadora, o valor destinado à essa faixa é 
acumulado para a primeira faixa do concurso seguinte. 
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QUAL O VALOR DA APOSTA DA +MILIONÁRIA 

 

A aposta simples custa R$6,00 e as apostas múltiplas têm seus valores de 

acordo com a forma de marcação do volante, conforme tabela a seguir: 
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BOLÃO 

 

O Bolão Caixa é a possibilidade de se realizar apostas em grupo, é feito 

no próprio sistema das Loterias, com tecnologia desenvolvida 

especificamente para esse tipo de aposta, e oferece garantia para o 

participante em caso de premiação. Para apostar, basta solicitar ao 

atendente da Lotérica ou assinalar diretamente no volante. 

Criado com o objetivo de oferecer segurança e transparência aos 

apostadores, o Bolão CAIXA, após registro no sistema, emite os recibos das 

apostas de forma individual, que são os recibos de cota.  

Cada apostador participante tem seu próprio recibo e, se for premiado, 

pode resgatar sua parte individualmente de acordo com sua conveniência. 

Para participar do Bolão CAIXA, os apostadores podem se organizar em 

grupos, escolher os números e trevos numerados da aposta, marcar a 

quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas espalhadas 

pelo país.  

Para a +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12 (doze reais), e 

cada cota deve ser de pelo menos R$ 6 (seis reais), sendo possível realizar 

um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas, conforme quadro a 

seguir: 
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O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas 

lotéricas, basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e 

guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. 

Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do 

valor da cota, a critério da lotérica. 

 

 

 

 

QTD NÚMEROS 

JOGADOS

QTD DE 

APOSTAS

VALOR DA 

APOSTA

QTD MÍNIMA 

DE COTAS

QTD MÁXIMA 

DE COTAS              

(14 jogos)

COTA MÍNIMA
BOLÃO 

MÍNIMO

BOLÃO 

MÁXIMO

6+2 1  R$             6,00 2 14  R$               6,00  R$          12,00  R$          84,00 

6+3 3  R$          18,00 2 42  R$               6,00  R$          18,00  R$        252,00 

6+4 6  R$          36,00 2 84  R$               6,00  R$          36,00  R$        504,00 

7+2 7  R$          42,00 2 98  R$               6,00  R$          42,00  R$        588,00 

6+5 10  R$          60,00 2 100  R$               6,00  R$          60,00  R$        840,00 

6+6 15  R$          90,00 2 100  R$               6,00  R$          90,00  R$    1.260,00 

7+3 21  R$        126,00 2 100  R$               6,00  R$        126,00  R$    1.764,00 

8+2 28  R$        168,00 2 100  R$               6,00  R$        168,00  R$    2.352,00 

7+4 42  R$        252,00 2 100  R$               6,00  R$        252,00  R$    3.528,00 

7+5 70  R$        420,00 2 100  R$               6,00  R$        420,00  R$    5.880,00 

9+2 84  R$        504,00 2 100  R$               6,00  R$        504,00  R$    7.056,00 

8+3 84  R$        504,00 2 100  R$               6,00  R$        504,00  R$    7.056,00 

7+6 105  R$        630,00 2 100  R$               6,30  R$        630,00  R$    8.820,00 

8+4 168  R$    1.008,00 2 100  R$             10,08  R$    1.008,00  R$  14.112,00 

10+2 210  R$    1.260,00 2 100  R$             12,60  R$    1.260,00  R$  17.640,00 

9+3 252  R$    1.512,00 2 100  R$             15,12  R$    1.512,00  R$  21.168,00 

8+5 280  R$    1.680,00 2 100  R$             16,80  R$    1.680,00  R$  23.520,00 

8+6 420  R$    2.520,00 2 100  R$             25,20  R$    2.520,00  R$  35.280,00 

11+2 462  R$    2.772,00 2 100  R$             27,72  R$    2.772,00  R$  38.808,00 

9+4 504  R$    3.024,00 2 100  R$             30,24  R$    3.024,00  R$  42.336,00 

10+3 630  R$    3.780,00 2 100  R$             37,80  R$    3.780,00  R$  52.920,00 

9+5 840  R$    5.040,00 2 100  R$             50,40  R$    5.040,00  R$  70.560,00 

12+2 924  R$    5.544,00 2 100  R$             55,44  R$    5.544,00  R$  77.616,00 

9+6 1.260  R$    7.560,00 2 100  R$             75,60  R$    7.560,00  R$  83.160,00 

10+4 1.260  R$    7.560,00 2 100  R$             75,60  R$    7.560,00  R$  83.160,00 

11+3 1.386  R$    8.316,00 2 100  R$             83,16  R$    8.316,00  R$  83.160,00 

10+5 2.100  R$  12.600,00 2 100  R$           126,00  R$  12.600,00  R$  83.160,00 

12+3 2.772  R$  16.632,00 2 100  R$           166,32  R$  16.632,00  R$  83.160,00 

11+4 2.772  R$  16.632,00 2 100  R$           166,32  R$  16.632,00  R$  83.160,00 

10+6 3.150  R$  18.900,00 2 100  R$           189,00  R$  18.900,00  R$  83.160,00 

11+5 4.620  R$  27.720,00 2 100  R$           277,20  R$  27.720,00  R$  83.160,00 

12+4 5.544  R$  33.264,00 2 100  R$           332,64  R$  33.264,00  R$  83.160,00 

11+6 6.930  R$  41.580,00 2 100  R$           415,80  R$  41.580,00  R$  83.160,00 

12+5 9.240  R$  55.440,00 2 100  R$           554,40  R$  55.440,00  R$  83.160,00 

12+6 13.860  R$  83.160,00 2 100  R$           831,60  R$  83.160,00  R$  83.160,00 

 +MILIONÁRIA BOLÃO VALOR
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REPASSES SOCIAIS 

 

Além de alimentar os sonhos de milhões de apostadores, por seus prêmios 

milionários, as Loterias da CAIXA constituem uma importante fonte de 

recursos para o desenvolvimento social.  

Ao fazer suas apostas, os participantes contribuem com áreas essenciais ao 

desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e 

seguridade social.  

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA com a +Milionária, um 

percentual é destinado a repasses sociais conforme determinado pela 

Legislação vigente.  

Para maiores informações pesquise na página do produto, no sítio das 

Loterias da CAIXA. 

 

QUAL O DOCUMENTO PARA RESGATAR O PRÊMIO? 

 

O comprovante emitido pelo terminal ou canais eletrônicos de apostas são 

os únicos documentos que habilitam o recebimento de prêmios de Loterias.  

No caso de prêmios superiores ao limite de isenção do Imposto de Renda, o 

apostador deverá comparecer às Agências da CAIXA portando um 

documento de identificação com foto e o recibo de aposta original. 

 

PRAZO PARA RESGATE  DE PRÊMIOS 

 

Após 90 dias da data da homologação do concurso e da apuração dos 

ganhadores, os prêmios não resgatados prescreverão, conforme legislação 

vigente, sendo seus valores repassados ao FIES. 
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PERGUNTAS SOBRE GANHADORES DE PRÊMIOS DE 

LOTERIAS 

 

Todos os apostadores premiados nas Loterias Federais, cujos prêmios são 

pagos nas agências da CAIXA, são identificados de acordo com 

determinação Legal. 

Dados como nome, CPF e número de identidade são registrados em sistema 

corporativo e, posteriormente, repassados à Receita Federal e outros órgãos 

fiscalizadores, ficando, assim, à disposição dos órgãos públicos competentes. 

O ganhador tem o direito garantido pela Constituição Federal (Art. 5º, X e 

XII) à inviolabilidade de sua vida privada, por questões relativas à sua 

segurança e de seus familiares. Por essa razão, a CAIXA não divulga o nome 

do ganhador ao público em geral. 

 

 RECEBIMENTO DE PRÊMIO 

 

Para retirar prêmios cujo valor líquido seja até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 

1.903,98), o ganhador precisa apresentar o bilhete premiado em uma das 

unidades lotéricas ou na rede de Agências da CAIXA. A aposta será 

conferida no sistema e validada no terminal, com pagamento imediato em 

caso de confirmação de recibo de aposta premiado. 

Os prêmios cujo valor bruto seja acima de R$ 1.903,98 são pagos 

exclusivamente nas Agências da CAIXA. Sendo o bilhete um título ao 

portador, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, se 

identifique no verso da aposta. As informações necessárias são: nome 

completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o 

apostador garante que ninguém mais retire o prêmio. 

Depois de verificada a autenticidade do bilhete nos sistemas da CAIXA, o 

ganhador poderá receber o dinheiro em forma de crédito em conta, cheque 

administrativo, transferência eletrônica ou em espécie.  

A CAIXA fornecerá, nos casos de prêmios pagos nas Agências, a Declaração 

de Acréscimo Patrimonial, que servirá para comprovação do prêmio de 

loterias na Declaração de Imposto de Renda do ganhador. 
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Assim que conferido e efetuado o pagamento, tanto pelas Agências da 

CAIXA como pelas casas lotéricas, o bilhete premiado é inutilizado, não 

sendo possível que o apostador permaneça com o recibo. 

 

RECEBIMENTO DE  PRÊMIO DE APOSTAS REALIZADAS 

NO PORTAL LOTERIAS CAIXA OU NO APP LOTERIAS 

CAIXA 

 

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias 
CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), 
poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica 
ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador. 

Caso a opção seja receber em uma lotérica, o ganhador deverá apresentar 
o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além 
de trazer consigo, em memória, o código de resgate (de 06 números), 
numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 
horas. 

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada 

aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um 

dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade 

de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR 

Code não há necessidade da impressão do comprovante. 

 

GERAÇÃO DE CÓDIGO DE RESGATE E QR CODE 

 

Para gerar o código de resgate e o QR Code você deve seguir os passos 
abaixo:  

• No Portal de Loterias, após efetuar login, entrar no menu "Minha 
Conta" localizado à direita e clicar em "Apostas"; 

• Para conferir se uma aposta é premiada, clicar em "Conferir aposta"; 
• Quando a aposta for premiada, aparecerá o seguinte texto: "Aposta 

Premiada/ Clique aqui para saber o valor do prêmio e como resgatá-
lo"; 
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• Ao clicar na frase "Clique aqui para saber o valor do prêmio e como 
resgatá-lo", é possível escolher qual será a opção de resgate do 
prêmio: Unidade Lotérica, Agência ou Mercado Pago; 

• Selecionando a opção Unidade Lotérica será apresentada a opção 
de resgate por meio de impressão do comprovante e código de 
resgate e, caso o acesso seja realizado via dispositivo móvel, será 
também apresentado o QR Code com validade de 60 minutos. 

 

Caso opte por receber em uma agência da CAIXA, o titular indicado no 
comprovante de aposta, ou seu procurador, deve acessar a aposta 
premiada no Portal Loterias CAIXA, em 
https://www.loteriasonline.caixa.gov.br, selecionar Agência como local 
de pagamento, imprimir o comprovante de aposta e comparecer a 
qualquer Agência da CAIXA, portando documento de identificação civil. 

 

Se a opção for receber por meio do Mercado Pago, válida para prêmio 
líquido de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), você deve acessar a 
aposta premiada no Portal Loterias CAIXA, em 
https://www.loteriasonline.caixa.gov.br e selecionar a opção Mercado 
Pago. O resgate de prêmios no Mercado Pago somente ocorre em crédito 
na sua conta nesse meio de pagamento. Eventual solicitação de serviço 
de transferência de valor da conta do Mercado Pago para conta 
bancária está submetida às regras daquele provedor (sujeito a tarifas). 
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