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Analisa-se a Impugnação apresentada pela AM & FPA DE EQUIPAMENTOS E 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA, acerca de supostas irregularidades no certame em 

epígrafe, à qual passo a responder: 

1. Quanto à contestação da autonomia do Estado para regulamentar seus serviços lotéricos, 

além das exaustivas manifestações das instâncias jurídicas do Estado que culminaram 

com a decisão do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED) 

pela abertura do processo de concessão, a impugnante exagera ao pretender reduzir o 

alcance da decisão do STF, a qual, inequivocamente, reconheceu a autonomia estadual 

sobre a matéria, tanto para legislar quanto para operar e manter os mencionados serviços. 

Alguma reserva se reconhece quanto às modalidades e neste aspecto o Estado não inovou, 

lançando no edital as modalidades já regulamentadas.  

2. Sobre a suposta incidência de contribuição social, que possui natureza tributária, sobre o 

total da arrecadação de concurso de prognóstico, não se desconhece o disposto no artigo 

195, III da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Contudo, a diretriz constitucional, 

como norma de eficácia limitada, remete sua plena eficácia à legislação 

infraconstitucional, uma vez que o texto constitucional não trata de todos os critérios e 

regras de incidência dessa contribuição.  

A mencionada Lei nº 13.756/2018, que cuida da repartição da arrecadação das demais 

modalidades lotéricas prevista nos seus artigos 15, 16, 17, 18 e 30, tratou de estabelecer 

alíquotas que alcançam somente loterias exploradas em âmbito federal, sem que haja, 

portanto, legislação própria aplicável à exploração dos concursos de prognósticos 

explorados pelos Estados. A referida lei federal, ao tratar do destino do produto da 

arrecadação das modalidades lotéricas, só tratou das modalidades exploráveis pela União, 

ao instituir a repartição de suas receitas e as referidas incidências tributárias, como é o 

caso da contribuição social. Além disso, as loterias exploradas pela União preveem o 

destino de parte de seu produto de arrecadação apenas a órgãos federais, como o 

Ministério do Esporte e outros fundos e centros de abrangência nacional, o que não tem 

respaldo legal e não faz qualquer sentido em uma loteria estadual. 

Ademais, consta expressamente no § 5º do artigo 14 da referida lei que cabe ao Ministério 

da Fazenda editar as normas complementares ao destino das receitas de concurso de 

prognóstico em modalidades lotéricas, o que reforça que os percentuais descritos nos 

artigos 15, 16, 17, 18 e 30 não se aplicam, evidentemente, às modalidades que não sejam 

de âmbito nacional.   

O Supremo Tribunal Federal pacificou que não há monopólio das loterias à União (ADPF 

492 e 493), logo, não faz sentido destinar parte do produto da arrecadação em 

modalidades lotéricas estaduais nos termos que constam nos artigos 15, 16, 17, 18 e 30 

da referida lei, uma vez que tais percentuais se destinam apenas às modalidades 
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exploradas pela União, incluindo a hipótese de incidência da contribuição social nesses 

casos. Portanto, não há fundamento legal que respalde a aplicação dos percentuais 

previstos nesses artigos aos termos do Edital e seus Anexos.  

Foi justamente a Lei nº 13.756/2018 que esclareceu a incidência da contribuição social 

nesse caso, não tratando das modalidades lotéricas em âmbitos estaduais, distritais ou 

municipais. Contrário senso, essa lei revogou dispositivo expresso anteriormente vigente 

o art. 26 da Lei nº 8.212/1991), deixando de tratar da base de cálculo e da hipótese de 

incidência de eventuais repasses a fundos e/ou a incidência da contribuição social tendo 

como fonte a receita de concurso de prognóstico em modalidades exploradas pelos demais 

entes federados além da União. Ou seja, deixou de existir fundamento legal aplicável para 

respaldar a incidência da contribuição social no caso das loterias estaduais, razão pela 

qual para o edital adotou-se a modelagem independentemente da incidência do artigo 195, 

III da CF-1988.   

Desse modo, está claro que não há fundamento jurídico que respalde o destino da 

arrecadação das loterias estaduais à órgãos de abrangência nacional e/ou à seguridade 

social, como os previstos nos demais incisos dos artigos 15, 16, 17, 18 e 30 da Lei nº 

13.756/2018, e destacado, parcialmente, na impugnação apresentada. O princípio da 

legalidade é imperativo nesse caso e foi respeitado no Edital e seus Anexos. O Código 

Tributário Nacional, no seu artigo 19, I, consequentemente é explícito que a instituição 

de tributos depende de Lei.  A própria impugnação apresentada corrobora essa realidade, 

ao sugerir que o Estado de São Paulo se mobilize com o Congresso Nacional para que 

seja editada e publicada Lei Complementar Federal que acomode as especificidades 

estaduais e distritais aos serviços de loteria. Com isso, não há que se falar na suposta 

incidência questionada, vez que depende de Lei e enquanto não sobrevier legislação 

regulando a matéria, fere o princípio da legalidade considerar uma incidência tributária 

inexistente.  

Consequentemente, não há que se falar em impacto no valuation do negócio, restando 

prejudicados os questionamentos feitos acerca desse tópico, dados os fatos de que nos 

estudos oriundos do PMI essa matéria não apareceu, nem mesmo no estudo da 

impugnante, de modo a dar guarida a outro entendimento que não o ora manifestado nesta 

análise; que  o modelo referencial, entendido como plausível sem eliminar os estudos que 

devem ser realizados pelas licitantes para apresentar suas propostas, não poderia 

considerar uma contribuição não expressa em lei; e que o contrato possui salvaguardas de 

alocação de risco e regras de reequilíbrio na hipótese de sobrevir legislação que modifique 

de modo cabal no futuro esse entendimento. 

Para encerrar, também para o caso aqui em debate, peço licença para, por similaridade, 

para emprestar do TCE a seguinte manifestação exarada acerca da questão tributária 

incidente sobre os serviços de loteria: 

(...) subsistindo controvérsia de tamanha amplitude, possivelmente provocada pelo caráter 

recente da efetiva abertura do setor, evidentemente que não é o caso de patente desacerto, 

não sendo apropriada destarte, a intromissão apriorística nas premissas adotadas sobre tal 

particularidade pelo órgão promotor do certame, sem prejuízo de que sejam revisitadas por 

ocasião dos trabalhos rotineiros de fiscalização desta Corte caso a contratação seja 

efetivada (TC-008544.989.22-1, TC-008622.989.22-6, TC-008769.989.22-9, e TC-

008936.989-22-7) 

3. Desse modo, conheço da impugnação apresentada pela AM & FPA DE 

EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA, eis que interposta de 
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acordo com os requisitos do Edital, e quanto ao mérito nego-lhe provimento com base 

nos elementos expostos nos itens 1 e 2 acima, mantendo o Edital na forma como 

publicado. 

Providencie-se a notificação à impugnante sobre o teor da presente decisão, pelos mesmos 

meios que se deu a interposição da impugnação, prosseguindo-se com os demais atos 

atinentes ao processo licitatório. 

São Paulo, em 28 de novembro de 2022 

 

 

REINALDO IAPEQUINO 

Presidente da Comissão Especial de Licitação da CI SOG nº 02/2022 
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