
 

Brasília, 04 de dezembro de 2013. 

 

Reunião Febralot 28/11/2013 

Atendendo o convite da Febralot, participaram no dia 28 de novembro de 2013 

os seguintes Sindicatos, do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mata Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Tocantins, São Paulo, Piauí e 

Distrito Federal. 

Também estiveram presentes os Sindicatos da Bahia, Para, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, até o momento não se filiaram a Febralot. 

O tema principal da Reunião da reunião foi a apresentação dos pareces de 

especialistas sobre a aplicabilidade da Lei n° 12.869/2013. 

Roger Benac, presidente da Febralot solicitou aos Sr Ricardo Amado, que 

secretariou a reunião, a leitura dos pareces sobre a “lei dos Lotéricos” emitidos 

pelos escritórios de advocacia “Augusto e Martins”, “Ope Legis”, e pela 

Consultoria Legislativa do Senado Federal, pelos Senadores Vanessa 

Grazziotin (PCdoB/AM) e Ruben Figueró PSDB-MS. Os quatro pareceres têm a 

conclusão de que os contratos de permissão em andamento serão renovados 

por 20 anos, a contar da data de término. E, as novas permissões terão o prazo 

de 40 anos, sendo 20 anos iniciais, renováveis automaticamente por mais 20 

anos, condição válida para os contratos emitidos após a sanção da Lei. 

O presidente do SINCOESP, Jodismar Amaro, explicou a importância dos 
pareceres. “Os documentos são, subsídios para apresentar à Caixa Econômica 
Federal as garantias que a Lei 12.869 oferece à Rede Lotérica. A eles, deverão 
somar em breve, os pareceres da presidência do Senado Federal, através do 
Senador Renan Calheiros (PMDB/AL), e da vice-presidência da Câmara dos 
Deputados, através do deputado André Vargas (PT/PR), que foram solicitados 
e, em breve, serão entregues à FEBRALOT”.  

As Advogadas Dra Cely da Ope Legis e Dra Carla do escritório Augusto e 
Martins fizeram ampla explanação a respeito do acompanhamento da Lei 
12.869/2013 e do Processo do TCU e esclarecendo a todas as questões 
formuladas pelos presentes. 

Os presidentes dos Sindicatos Estaduais (SINCOEMG, SINDILOT, SINLOPAR, 
SELEPE, SINLOBA, SINAL e SINALOP) que contrataram o escritório de 
advocacia Gandra Martins, para analisar a relação comercial do contrato das 
Casas Lotéricas com a Caixa Econômica Federal propuseram à FEBRALOT, 
para que se contratassem o mesmo escritório para também emitir um parecer a 
respeito da aplicabilidade da Lei 12.896.  



O assunto será analisado pela FEBRALOT. Sendo aprovada, a contratação 
será custeada por todos os Sindicatos Estaduais. Tendo em vista que os 
pareceres elaborados pelos escritórios de advocacia “Augusto e Martins”, “OPE 
LEGIS”, foram pagos integralmente pela FEBRALOT e os pareceres 
legislativos foram emitidos pela assessoria jurídica do Senado. 

Parecer Senador Ruben Figueiró (PSDB-MS) – O parecer 
emitido pelo senador mato-grossense foi possível diante da 
atuação do Sindicato dos Lotéricos do Mato Grosso do Sul, 
SINAL, através do diretor Sérgio Gonçalves. Como explica o 
presidente do SINAL - MS, Ricardo Amado (foto), “os 
conhecimentos de Sérgio fizeram a diferença para termos 
acesso ao Senador, que, após tomar conhecimento dos 
detalhes do assunto, colocou-se à disposição, e nos entregou 
o seu parecer a respeito da Lei 12.869”. 

 

 


