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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SOG/SP 

 

 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SOG 02/2022 

 

 

AM & FPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 

40.217.712/0001-81, com sede na SRTVS Quadra 701, Bloco O, sala 520, parte X3, 

Edifício Multiempresarial s/n, Asa Sul, Brasília/DF, CEP nº 70.346-040, neste ato 

representada por seu sócio administrador Sr. ALEXANDRE MANOEL ANGELO DA SILVA, 

brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF nº 021.966.294-05, documento de 

identidade 01684195163 DETRAN/AL, com domicílio a Quadra SQS 107 Bloco D, s/n, 

apto nº 403, Asa Sul, Brasília/DF, CEP nº 70.346-040, vem à presença de Vossa 

Senhoria e digna equipe de apoio, tempestivamente, com fundamento no artigo 41, § 

1º e § 2º da Lei no 8.666/1993 e item “4.1., 4.1.2. e 4.2” do Edital da Concorrência 

Internacional nº SOG 02/2022, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

pelos motivos de fato de e de direito a seguir expostos:   

 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 

O artigo 41 da Lei de Licitações – Lei no 8.666/1993 prevê em seu § 1º o 

prazo legal para interposição da impugnação pelo licitante. 

O instrumento convocatório da concorrência Internacional nº 02/2022 

preceitua que qualquer interessado ou cidadão é parte legítima para impugnar o 

Edital, devendo a impugnação ser apresentada seguindo a mesma forma de 

apresentação da solicitação de esclarecimentos descrita no item “4.1”, “4.1.2” e “4.2”, 
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em até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para abertura dos envelopes, 

devendo a CEL julgar a impugnação em até 3 (três) dias úteis (item 4.2 do Edital). 

Logo, o Requerente é parte legítima para apresentar a Impugnação, na 

forma da lei, seja processada e julgada, produzindo seus efeitos para o Edital de 

Licitação da Concorrência Internacional n° 02/2022, vez que preenche também, os 

requisitos da tempestividade, uma vez que a sessão pública de abertura dos envelopes 

está marcada para 01 de dezembro de 2022. 

 

1. DO ESCORÇO FÁTICO 

 

O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização – CDPED, 

criado pela Lei Estadual nº 9.361, de 5 de julho de 1996, no âmbito da 23ª Reunião 

Conjunta Ordinária, concernente à 259ª Reunião Ordinária do CDPED, e 106ª Reunião 

Ordinária do CGPPP, ocorrida em 29 de junho de 2021, aprovou a inclusão da 

CONCESSÃO dos SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS nas MODALIDADES APOSTAS DE 

QUOTA FIXA, LOTERIA DE PROGNÓSTICO ESPECÍFICO, LOTERIA DE PROGNÓSTICO 

ESPORTIVO, LOTERIA DE PROGNÓSTICO NUMÉRICO, LOTERIA INSTANTÂNEA e 

LOTERIA PASSIVA no Programa Estadual de Desestatização e, após a conclusão da 

modelagem preliminar, anuiu com sua divulgação para a sociedade por meio de 

AUDIÊNCIA PÚBLICA, conforme deliberado e anuído na 28ª Reunião Ordinária 

Conjunta do CDPED, concernente à 264ª Reunião Ordinária do CDPED, e 116ª Reunião 

Ordinária do CGPPP, ocorrida em 20 de dezembro de 2021. 

Por meio do Decreto Estadual nº 66.524, de 23 de fevereiro de 2022, foi 

autorizada a proposta de concessão dos serviços públicos lotéricos nas modalidades 

apostas de quota fixa, loteria de prognóstico específico, loteria de prognóstico 

esportivo, loteria de prognóstico numérico, loteria instantânea e loteria passiva, bem 

como foi aprovado o regulamento da concessão, os parâmetros mínimos para o 

certame e a delegação dos serviços públicos. 
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Assim, o Estado de São Paulo, na qualidade de PODER CONCEDENTE, por 

intermédio da SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, tornou público EDITAL de 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL SOG Nº 02/2022, os critérios e condições para a 

seleção e contratação de concessão comum dos SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS do 

Estado de São Paulo à pessoa jurídica de direito privado que se responsabilizará pela 

operação das MODALIDADES LOTÉRICAS de APOSTAS DE QUOTA FIXA, LOTERIA DE 

PROGNÓSTICO ESPECÍFICO, LOTERIA DE PROGNÓSTICO ESPORTIVO, LOTERIA DE 

PROGNÓSTICO NUMÉRICO, LOTERIA INSTANTÂNEA e LOTERIA PASSIVA, incluindo o 

desenvolvimento dos PRODUTOS LOTÉRICOS, a realização dos INVESTIMENTOS 

necessários e a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS, observadas as 

condições estabelecidas no EDITAL e no CONTRATO. 

A licitação será regida pelas regras constantes do EDITAL, CONTRATO e 

ANEXOS, assim como pela Lei Federal n° 8.987/1995, pela Lei Estadual n° 7.835/1992, 

pela Lei Estadual nº 9.361/1996, pelo artigo 15 da Lei Estadual nº 17.386/2021, pelos 

artigos 11 e 12 do Decreto-Lei Federal nº 6.529/1944, e, subsidiariamente, pela Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Federal nº 13.756/2018, pela Lei 

Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, pela Lei Estadual nº 10.177, de 30 de 

dezembro de 1998, e pelo Decreto- Lei nº 3.688/1941, além das demais normas que 

regem a matéria. 

Pelo que se depreende da leitura do instrumento convocatório, os serviços 

públicos lotéricos corresponderão às funções operacionais e aos investimentos 

necessários para:  

 

I. a exploração dos SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS: a) criação, 

distribuição e comercialização de PRODUTOS LOTÉRICOS, devendo 

apresentar PLANOS DE JOGOS, que após aprovação serão integrados ao 

ANEXO 12, para cada um dos produtos criados, que estarão sujeitos à 

aprovação do PODER CONCEDENTE e deverão seguir os termos e condições 

do ANEXO 3; b) captação e implantação de pontos de venda físicos no 
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Estado de São Paulo; c) implantação e manutenção da PLATAFORMA 

VIRTUAL e da PLATAFORMA DE GESTÃO; d) execução de ações de 

comunicação e publicidade para divulgação da Loteria Social do Estado de 

São Paulo e seus PRODUTOS LOTÉRICOS; e) realização de extrações e/ou 

sorteios nos termos dos PLANOS DE JOGOS aprovados pelo PODER 

CONCEDENTE; e f) efetuação de pagamento de PRÊMIOS aos 

APOSTADORES GANHADORES.  

II. a obtenção de financiamentos, de curto e/ou de longo prazo, ao longo 

da vigência deste CONTRATO;  

III. a obtenção das aprovações, autorizações e certificações necessárias 

para a execução do objeto deste CONTRATO; IV. a obtenção, aplicação e 

gestão de todos os recursos financeiros necessários à execução das 

obrigações objeto da CONCESSÃO;  

IV.  a contratação de VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliação da 

qualidade e desempenho dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, 

nos termos do CONTRATO e dos ANEXOS; e VI. o fornecimento dos bens e 

serviços necessários ao cumprimento das obrigações objeto do CONTRATO, 

além das demais obrigações previstas em EDITAL, CONTRATO e ANEXOS. 

SECRETARIA. 

 

A exploração dos serviços públicos lotéricos inclui, no mínimo: (i) criação, 

distribuição e comercialização de produtos lotéricos; (ii) implantação de plataforma 

online para comercialização e gestão da concessão; (iii) captação e implantação de 1 

ponto de venda físico no município de São Paulo; (iv) execução de ações de 

comunicação e publicidade; (v) realização de extrações ou sorteios nos temos dos 

planos de jogos aprovados pelo Poder Concedente; e (vi) pagamento de prêmios aos 

apostadores ganhadores. 
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A licitação é aberta a licitantes nacionais ou estrangeiras, isoladamente ou 

reunidas em consórcio, e o critério de julgamento será o de maior valor da outorga 

fixa, a ser paga pela concessionária ao poder concedente, conforme regramento 

estabelecido neste edital e anexos.  

O prazo da concessão será de 20 (vinte) anos a partir da data de início, 

representada pela assinatura do termo de outorga da concessão. 

Para tanto, o valor do contrato é estimado em R$ 935.458.198,59 

(novecentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e 

noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), na data-base de setembro de 2022, 

correspondente ao valor estimado do somatório dos investimentos a cargo da 

CONCESSIONÁRIA, incluindo a OUTORGA FIXA MÍNIMA. 

Contudo, o procedimento adotado pela Secretaria de Orçamento – SOG e 

Edital publicados apresentam obrigações, exigências e ilegalidades flagrantes, 

mormente pela clara inobservância dos parâmetros da Lei nº 13.756, de 12 de 

dezembro de 2018 (que estabelece os limites para o poder regulamentar). 

Nesse ponto, de forma resumida, verificamos as principais ilegalidades que 

maculam o certame:  

a) Exorbitância do poder regulamentar;  

b) Ausência de segurança jurídica para operacionalização do serviço 

público a ser concedido.  

Para fins de entendimento dos argumentos jurídicos levantados, 

analisaremos os pontos, individualmente, a seguir. 
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2. DO MÉRITO 
 

Antes de adentrarmos no mérito da presente impugnação, é necessário 

fazermos uma breve digressão acerca dos fundamentos constitucionais que permeiam 

a temática da concessão de serviços públicos para exploração de serviços lotéricos. 

O art. 177 da Constituição Federal de 1988 trata tão somente do 

monopólio na exploração de atividades econômicas em sentido estrito, e não do 

chamado regime de privilégio na exploração de serviços públicos.  

Logo, a rigor, a análise do rol taxativo do art. 177 é de certa maneira 

irrelevante para a discussão jurídica ora enfrentada. 

Essa foi a fórmula adotada pela Constituição Federal de 1988 ao dispor, no 

seu art. 25, § 1º, que “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição”.  

Sob o pálio da manutenção tradicional dessa pedra de toque do 

constitucionalismo republicano brasileiro, não se observa como uma lei federal possa 

restringir a competência material de exploração de serviço público a determinado 

ente, sob pena de violação dos pilares do nosso federalismo. 

A partir dessas premissas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

ADPF nº 493/DF-2020, entendeu que: 

 

(i) A exploração de loterias ostenta natureza jurídica de serviço público 
(art. 175, caput, da CF/88), dada a existência de previsão legal expressa;  
(ii) Os arts. 1º e 32 do Decreto-Lei 204/1967, ao estabelecerem a 
exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram 
recepcionados pela Constituição Federal de 1988, pois colidem frontalmente 
com o art. 25, § 1º, da CF/88, ao esvaziarem a competência constitucional 
subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que 
não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração 
pela União (art. 21 da CF/88); 
(iii) A competência privativa da União para legislar sobre sistemas de 
consórcios e sorteios (art. 22, inciso XX, da CF/88) não preclui a 
competência material dos Estados para explorar as atividades lotéricas 
nem a competência regulamentar dessa exploração (regulamentação esta 
que deve se submeter ao princípios da hierarquia das normas). Por esse 
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motivo, a Súmula Vinculante nº 2 não trata da competência material dos 
Estados de instituir loterias dentro das balizas federais, ainda que tal 
materialização tenha expressão através de decretos ou leis estaduais, 
distritais ou municipais.  
(iv)  Por outro lado, as legislações estaduais instituidoras de loterias, seja 
via lei estadual ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o 
exercício de sua competência material de instituição de serviço público 
titularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode 
definir as modalidades de atividades lotéricas passíveis de exploração pelos 
Estados. 

 

A legislação promulgada, no sentido de atribuir à União a competência 

privativa para legislar sobre normas gerais em matéria de licitações e contratos 

administrativos e em matéria de sistemas de consórcios e sorteios, não obstaculiza a 

edição de normas específicas e complementares pelos Estados e Distrito Federal, 

relativamente às suas respectivas competências materiais, desde que, como dito, a 

regulamentação não ultrapasse as balizas federais. 

Como destacado, os dispositivos do Decreto-Lei nº 204/1967 que qualificavam 

o serviço de loteria como serviço público exclusivo da União proibia a criação de novas 

loterias pelos Estados e vedavam sua delegação à iniciativa privada não foram 

recepcionados pela Constituição Federal de 1988, consoante o posicionamento 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF 492/RJ e 493/DF e da 

ADI 4986/MT, conforme voto: 

 

Transladando esse parâmetro para a discussão enfrentada nessas ações de 
controle abstrato é que a doutrina enquadra as loterias como típicas 
atividades de serviço público. Desde 1932, como visto, o legislador não 
hesita em atribuir um regime jurídico de Direito Público a essas atividades. A 
previsão consta ainda expressamente do Decreto-Lei 6.259/44 e do próprio 
Decreto-Lei 204/67, que é discutido nestas ações de controle abstrato. 

Por esse motivo, parece-nos, no todo, acertada a afirmação do Ministro LUÍS 
ROBERTO BARROSO, em artigo doutrinário, ao confirmar que “no que se 
refere à natureza jurídica da atividade lotérica, legem habemus”. 

 

De acordo com o voto do Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal: 

“É possível afirmar, assim, em linha de coerência com a posição doutrinaria prevalente, 
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que, no Brasil, a atividade de exploração de loterias é qualificada desde muito 

tempo, e até o presente, como serviço público” (BARROSO, Luís Roberto. op. Cit., 

p.264). 

Assim, desde que observado o princípio da licitação, é lícito que o 

legislador abra a possibilidade de exploração das loterias por meio de concessão ou 

permissão, desde que não sejam criadas modalidades além das previstas na Lei nº 

13.756/2018 e não se ultrapasse o limite do poder regulamentar.  

 Portanto, no que diz respeito à competência material e legislativa dos 

Estados em matéria de loteria, preceitua o acórdão mencionado que: 

 

“Tais normas estaduais, sejam Leis ou Decretos, apenas ofenderiam a 
Constituição Federal caso instituíssem disciplina ou modalidade de loteria 
não prevista pela própria União para si mesma, haja vista que, nesta 
hipótese, a legislação estadual afastar-se-ia de seu caráter materializador do 
serviço público de que o Estado (ou Distrito Federal) é titular, isto sim 
incompatível com o art. 22, XX, da CF/88”. 

 

Restou claro que é perfeitamente possível que os Estados editem Leis e 

Decretos para a instituição e normatização da prestação do serviço público estadual 

de loterias diretamente por órgão ou entidade da Administração Pública ou, 

indiretamente, por meio de particular contratado em regime de concessão ou 

permissão de serviço público, desde que sejam observados os ditames insertos na 

norma federal.  

A legislação estadual está subordinada às balizas de caráter geral definidas 

na legislação federal, no tocante às modalidades lotéricas concebidas para a loteria 

federal, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal - ADPF nº 493/DF-2020.  

De resto, sob a égide da atual Constituição, os Estados têm relativa 

autonomia para legislar supletivamente sobre loteria e promover, direta ou 

indiretamente, sua exploração econômica, desde que, como já dito, não se criem 

modalidades e que se obedeçam aos parâmetros previstos na Lei Federal nº 

13.756/18. 
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Feitas essas digressões, apresentamos, a seguir, os pontos ilegais e suas 

razões de fato e de direito que maculam o interesse público e o princípio da legalidade. 

 

2.1. DA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR NA 
REGULAMENTAÇÃO DA LOTERIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVASÃO DE 
COMPETÊNCIA.  

 

Após a decisão do STF acerca da autorização de operação de loterias por 

parte dos estados, por meio do julgamento das ADPFs 492, 493 e ADI 4.986, tornando 

inconstitucional os artigos 1º e 34 do Decreto-lei 204/1967, ficou clara a distinção 

entre executar (operar) serviço lotérico, permitido a todos os entes federados 

estaduais ou distrital, e legislar a respeito de sorteios, competência privativa da União 

(Artigo 22, XX, CF). 

Deste modo, resta a pergunta: quais os limites entre legislar sobre loterias 

e definir regras para a segurança e efetividade da operação dos jogos? 

De imediato, ao se deparar com o voto do Ministro Gilmar Mendes, relator 

do processo, legislar sobre loterias significa definir quais modalidades poderiam ter 

sua exploração autorizada no País, restando, portanto, aos Estados e ao Distrito 

Federal, regulamentar a viabilização da instituição do serviço por meio de Lei Estadual 

ou Distrital ou Decreto.  

Por conseguinte, é de competência privativa da União, nos ditames do 

inciso XX do Art. 22 da Constituição Federal, determinar e delimitar as modalidades 

lotéricas permitidas. 

Ora, a competência privativa é aquela atribuída apenas a determinado 

ente, mas cabe delegação. No caso das decisões da Suprema Corte e do previsto no 

art. 22, XX da CRFB/88, resta claro que a competência para legislar sobre loteria é da 

União, que o fez pela edição da Lei nº 13.756/2018 estabelecendo as modalidades. 
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Como se sabe, o parágrafo único do art. 22 da CF permite expressamente 

que a União autorize os Estados a legislar sobre questões específicas atribuídas 

privativamente ao ente central.  

Todavia, a melhor doutrina alerta para alguns cuidados para isso: I) essa 

autorização deve ser feita por meio de Lei Complementar (quórum de aprovação 

maior: maioria absoluta – art. 69 da CF); II) não se pode delegar a totalidade da 

matéria; III) quando se fala em Estados, inclui-se o Distrito Federal também; IV) tendo 

em vista a irrenunciabilidade de competência constitucional, a União não perde a 

capacidade de legislar sobre o tema delegado. 

Ou seja, a competência privativa, prevista no artigo 22 da Constituição 

Federal, é designada especificamente para a União. No entanto, somente por Lei 

Complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas 

relacionadas às referidas competências.  

Frise-se, ainda, que, na própria decisão proferida no âmbito do julgamento 

das ADPFs 492, 493 e ADI 4.986, resta clara a possibilidade de que os Estados podem 

instituir a operacionalização das suas loterias, desde que obedecidos os critérios 

existentes na Lei nº 13.756/2018. 

Tangenciar tais critérios, como é o caso do edital ora combatido, é impor 

risco operacional, financeiro e jurídico, que impede a participação no processo 

licitatório de qualquer interessado preocupado com a segurança jurídica da concessão. 

Considerando o exposto acima, cabe respondermos a seguinte pergunta: o 

que caracteriza uma modalidade lotérica, de acordo com toda a literatura e prática 

internacional sobre o tema estabelecida nos países desenvolvidos? 

A modalidade lotérica corresponde a um conjunto de atributos que delimita 

um tipo de jogo (vide, a título de ilustração, um dos dois seguintes livros para melhor 

compreensão sobre o tema “modalidade lotérica”: i) Clotfelter, Charles T.; Cook, Philip 

Jackson. The demand for lottery products. In:______ Selling hope: State lotteries in America. 

Massachusetts: Harvard University Press, 1989; ii) Por Trás da Sorte: panorama e análise do 
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mercado de loterias e promoção comercial. Ministério da Fazenda e Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE), 2018.) 

Uma vez compreendido o que é uma modalidade lotérica e o conjunto de 

atributos que a delimita, há de se destacar que esses atributos não podem ser 

meramente acidentais, mas componentes essenciais, que caracterizam a 

especificidade do serviço.  

Deste modo, podemos citar os seguintes atributos necessários para a 

construção de uma modalidade lotérica: 

a) ambiente de efetivação da aposta (físico, online ou outro); 

b) tipo de evento que se deseja efetuar os prognósticos (evento 

esportivo, sorteio de números etc.); 

c) modo de arrecadação do apostador (integral, fração, outra) 

d) modo de premiação (quota fixa, pari mutuel ou outra); e  

e) modo de repartição da arrecadação total, que envolve tanto 

fixação de frações definidas de divisão da arrecadação total quanto a 

estipulação de limites inferiores e superiores para pagamentos de 

prêmios, custeio e manutenção etc. 

 

É importante observarmos que o item (e) não pode ser determinado por 

livre escolha do ente regulamentador, pois é parte essencial da modalidade, estando 

vinculado a questões de viabilidade (existência), bem como ao item (d), que se refere 

ao modo de premiação.  

Tanto é verdade que a lei federal n. 13.756, de 2018, que previa uma forma 

e um quantum de repartição da arrecadação para modalidade lotérica “apostas 

esportivas em quota fixa” diversos da mecânica intrínseca do aludido jogo, teve seu 

artigo 30 alterado pela lei federal n. 14.183, de 2021. De fato, se tal item não fosse 

intrínseco à modalidade, de importância legislativa, frise-se, não precisaria ter sido 

alterado por Lei. Teria sido alterado por Decreto.  
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Em consequência desse entendimento e dessa compreensão sobre a 

temática modalidade lotérica, como se sabe, a mudança por Lei foi necessária, 

porquanto um dos atributos constitutivos das apostas esportivas em quota fixa ser o 

de jogo bancado, o que exige que a repartição para os beneficiários seja feita a partir 

da receita líquida (receita de arrecadação subtraídos os prêmios pagos).  

Por conseguinte, a alteração por Lei foi necessária para garantir a alteração 

na “forma de repartição”, sendo esta alteração também necessária, porque, no caso 

das apostas esportivas, não ser possível estipular premiação pequena em virtude de o 

serviço mencionado ser altamente dependente da escala. 

Em vista do exposto, infere-se que os atributos mencionados devem 

necessariamente estar expressos em Lei Federal, sob pena de se ferir o mandamento 

constitucional (art. 22, XX da CRFB/88) e o próprio entendimento do STF (Súmula 

vinculante n. 2). 

Reforçando a exposição, o próprio Ministro Relator, ao definir a atribuição 

regulamentadora dos Estados e do Distrito Federal sobre o serviço lotérico, asseverou: 

 

(iv) Por outro lado, as legislações estaduais instituidoras de loterias, seja via 
lei estadual ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o 
exercício de sua competência material de instituição de serviço público 
titularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode 
definir as modalidades de atividades lotéricas passíveis de exploração pelos 
Estados1 

 

Ora, resta mais do que clarividente que a regulamentação deve apenas, 

ou, “simplesmente, ater-se às questões relacionadas à viabilização da instituição do 

serviço de loteria. O aludido brilhante voto do Ministro Relator é excessivamente claro 

sobre essa temática. 

Ainda que se teime entender de modo diverso, a regulamentação não 

poderia ser contrária, nem estar além dos limites expostos pela legislação federal, no 

 
1 Voto Min. Gilmar Mendes ADPF 492, ADPF 493 e ADI 4.986 
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que se refere à definição das modalidades de loterias, sob pena de se violar o Pacto 

Federativo por meio de invasão de competência. 

Assim, entende-se que a fixação de percentuais de divisão da arrecadação 

total, tanto no quantum como no modo de repartição, é de competência privativa da 

União. De fato, os Estados e o Distrito Federal somente estão autorizados a estipular 

regras que alterem ou flexibilizem a determinação federal se houver Lei 

Complementar da União permitindo que outros entes federados possam normatizar 

o tema, conforme exposto no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal 

de 1988.  

Nesse sentido, ante a inexistência de Lei Complementar que contemple o 

mencionado objeto, qualquer outro diploma (Lei Estadual, Decreto, Edital ou mero 

contrato administrativo) que almeje mudar um atributo componente de uma 

modalidade lotérica será considerado frontalmente inconstitucional, por exorbitar o 

exercício do poder regulamentar e macular o processo legislativo insculpido na 

Constituição Federal. 

Diante do exposto, assevera-se: ao fixar modo de repartição da 

arrecadação total dos jogos lotéricos que busca explorar de maneira distinta à 

determinada pela União, por meio de Contrato Administrativo, o Estado de São Paulo 

viola o pacto federativo proposto pela Carta Magna. 

Aqui, como forma de contribuir com o governo e a sociedade paulista e 

agilizar a feitura e publicação de um Edital intemerato e sem mácula, de acordo com o 

conhecimento dos mercados desenvolvidos, das boas práticas internacionais e dos 

limites do poder regulamentar, explicitamos alguns dispositivos aptos a serem 

regulamentados pelo Poder Público Paulista. Neste caso, podem-se citar, a título de 

ilustração:  

• Lei estadual caracterizando os beneficiários sociais de cada modalidade 
lotérica, sem alterar o percentual total destinado a estes2. É possível que 

 
2 Percentuais definidos pela Lei Federal 13.756/2018. A título de exemplo, o inciso I do art. 15 estipula 
que, do total arrecadado com a loteria federal (passiva), 73,30% destinam-se ao pagamento de prêmios e 



 
 

 14 

se faça uma nova repartição entre tais entidades, tendo sempre como 
limite o exposto na Lei Federal (atualmente, Lei Ordinária n. 13.756/2018 
e suas alterações). O instrumento “Lei” seria o mais adequado para tratar 
deste tema, pois atenderia aos requisitos da boa técnica de normatização 
orçamentária, estabelecendo a necessidade de tal diploma para que 
sejam estipulados os receptores de recursos; 

• Lei Estadual ou Decreto poderiam ser utilizados para definir o modo e o 
período de contabilização dos percentuais de repartição da arrecadação. 
Por exemplo, a destinação de 65 por cento do volume arrecadado para o 
pagamento de prêmios poderia ser contabilizada ao longo do período de 
concessão em vez de se exigir que tal parte seja verificada em todas as 
emissões (extrações) de jogos; 

• Decreto ou outro ato infralegal poderia estabelecer padrões de conduta e 
de governança por parte do concessionário, dispor sobre garantias, 
multas contratuais (somente as autorizadas pela lei de concessões), 
aspectos do exercício do poder de polícia etc.; 

• Decreto pode reafirmar o que está exposto na lei federal e detalhar seus 
mandamentos, de modo a não a contrariar ou a extrapolar seu conteúdo. 

 

Em resumo, enfatiza-se que o poder regulamentar estadual, no que se 

refere à exploração do serviço de loterias, não pode ir além do que foi estipulado pela 

União para cada modalidade lotérica, inclusive no que tange a divisão da arrecadação 

total. 

Além do exposto sobre o poder regulamentar dos Estados acerca do tema 

loterias, cabe, ainda, lembrarmos que, tanto o consumidor do serviço quanto o 

Estado não podem dispor do direito/dever de receber a fração da arrecadação que 

lhes é devida.  

Quando um Ente federado produz norma diversa da União acerca da 

repartição da receita bruta de loteria3, no sentido de prejudicar o apostador e o 

próprio Estado, está agindo de forma a lesar tanto o Erário quanto o consumidor do 

serviço.  

Ora, se o Estado de São Paulo deseja regulamentar a repartição dos 

resultados obtidos com a exploração do serviço de loteria, deve fazê-lo no sentido de 

 
a despesas de custeio e manutenção. Portanto, sobram 26,70% para serem destinados a beneficiários 
estipulados pelo Estado de São Paulo. 
3 Consideramos arrecadação total e receita bruta de loteria como sinônimos ao longo do texto. 
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se diminuir a parcela destinada ao operador, não podendo ser reduzidos os 

percentuais devidos ao consumidor ou ao Poder Público.  

Ato Estadual somente teria a capacidade de aumentar ou manter tais 

parcelas nos mesmos níveis da União, por força do que dispõe a legislação Federal. 

Outros problemas decorrentes da exorbitância do poder regulamentar são 

relativos à promoção da concorrência desleal para os demais serviços lotéricos da 

União que operam no Estado e ao incentivo à perda de receita daquela.  

Isto é, se o exposto na minuta de contrato prevalecesse, o operador 

paulista teria vantagem promovida por um ente da federação, que, em tese, deveria 

zelar pelo bom ambiente de negócios, reduzindo os efeitos negativos da concentração 

de mercado e de uma potencial guerra fiscal, que naturalmente seria desencadeada se 

a aludida minuta prevalecesse.  

Ademais, caso o Estado de São Paulo contrarie o que está destinado à 

sociedade (civil ou militar), seja por meio de premiação, seja por meio de destinação 

de recursos para financiar a política pública, surgirão riscos jurídicos elevados para a 

execução dos serviços lotéricos, cuja manifestação pode, inicialmente, ser vislumbrada 

pela (a) proposição de Ação Popular, com suporte do Ministério Público, defensor da 

sociedade, e (b) pelos questionamentos apresentados pela procuradoria da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, acerca da falta de igualdade de condições para vender seu 

serviço em São Paulo, levando a paralisações na execução da operação lotérica e, em 

consequência, gerando prejuízos à imagem e à credibilidade da futura concessionária 

estadual. Destaque-se que a procuradoria da CAIXA tem sido implacável e 

costumeiramente logra êxito na defesa do monopólio da CAIXA ao longo dos anos, por 

que agiria ou seria diferente, agora, diante de um fato que claramente exorbitaria do 

exercício do poder regulamentar? 

Se não houver reconhecimento que está se exorbitando do poder 

regulamentar, os prejuízos serão ululantes, posto que a concessionária vencedora 

amargará prejuízos, perderá o Governo do Estado de São Paulo e perderá a população 

paulista! 
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Entendemos também que há a necessidade de segurança jurídica, para que 

a proposta de parceria de longo prazo logre êxito. As regras de repartição da 

arrecadação total são cruciais para a organização e a efetividade da operação do 

serviço lotérico. É necessário que tanto o consumidor-apostador quanto os 

beneficiários legais tenham previsibilidade sobre os ingressos financeiros e, portanto, 

que as regras não se alterem de acordo com a vontade unilateral de cada 

Governador que assumir o comando do Estado.  

Este entendimento é necessário e óbvio para até mesmo proteger o futuro 

concessionário, inclusive. Se assim não for entendido, tanto a premiação quanto a 

parcela do Estado, que são indisponíveis, podem ser aumentadas em detrimento da 

parcela do concessionário. 

Por isso, mesmo no caso da regulamentação dentro do mandamento 

constitucional, defendemos (para o lançamento de um futuro Edital intemerato e 

imaculado) que a Lei é o instrumento adequado, a fim de que se evite disputas e 

perdas para todos e se deixe claro a vontade do Estado, a qual, repisamos: deve ser 

compatível e atender estritamente à vontade privativa do detentor do poder de 

legislar.  

Essa consideração se consubstancia melhor quando observamos o direito 

comparado, em no qual se observa que tanto a União como diversos mercados 

maduros na área de loterias tratam tal matéria por meio de Lei ou de diploma que 

possui status semelhante. 

Para a União, a repartição da arrecadação total de apostas sempre foi 

estipulada por Lei federal, à exceção da loteria instantânea, instituída por decreto 

(Decreto 99.268, de 1990) e, por isso mesmo, descontinuada no ano de 2015, após 

verificação de irregularidades, por parte do Tribunal de Contas da União e da 

Controladoria Geral da União. Dentre as irregularidades, estava a falta de clareza 

acerca dos destinatários e das parcelas que lhes eram devidas, além de forma jurídica 

não idônea para tratar do assunto. 
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Países como Portugal, Uruguai e Argentina estipulam por Lei ou 

instrumento semelhante, no mínimo, limites percentuais para beneficiário ou para o 

operador. 

Mesmo em localidades nas quais o direito praticado não se assemelha ao 

Direito Romano-Germânico, a lei se faz presente para estipular quesitos mínimos sobre 

a divisão da arrecadação. No Estado da California (EUA), a California Lottery Act 

estipula que, no mínimo, 87% (oitenta e sete por cento) da arrecadação total deve ser 

revertida para a população sob a forma de prêmios e destinação para a educação.4 No 

Estado do Texas (EUA), o Government Code estipula percentual máximo de custeio e 

manutenção equivalente a 12 (doze) por cento da arrecadação total, além de estipular 

comissão para o agente lotérico de, no mínimo, 5 (cinco) por cento5. 

Diante do exposto e da necessidade de previsibilidade e segurança jurídica, 

qual é a garantia para todas as partes envolvidas que o atual processo de concessão 

paulista é seguro juridicamente, considerando as vicissitudes inerentes ao processo 

político-jurídico Pátrio? 

Como podem ser mitigados os riscos incorridos para o concessionário 

participar de um certame cuja regulamentação possui muitos atos que, de maneira 

clarividente, exorbitam do poder regulamentar?  

A propósito, Vossas Senhorias concordam com a argumentação que a 

regulamentação sugerida exorbita do poder regulamentar? Se não exorbita, qual o 

fundamento que consubstancia ou faz o governo paulista acreditar que não exorbita 

do poder regulamentar? 

Por mais esses motivos, entendemos que o Edital lançado deve ser 

impugnado para ser retificado e para que o Estado proceda com a observância das 

normas regulamentadores, de modo que passe a existir segurança jurídica, para que os 

 
4https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_id=200920100AB142&showamends
=false 
5 https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/GV/htm/GV.466.htm 
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investidores possam aportar o capital necessário para uma bem-sucedida operação de 

loteria no Estado de São Paulo. 

 

2.2. DA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO, NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
(EDITAL E ANEXOS), ACERCA DA EXISTÊNCIA DO TRIBUTO DEVIDO À UNIÃO 
SOBRE OS CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS. 

  

Há mais uma questão que se mostra importante expor neste documento. A 

Constituição Federal de 1988, no artigo 195, estipula: 

 

 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais:   

[...] 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

 

Tal dispositivo trata da contribuição para o financiamento da seguridade 

social, de competência exclusiva da União (art. 149, CF). Este tributo é devido pelo 

operador de loterias à União.  

Deste modo, em relação às modalidades lotéricas presentes no edital de 

licitação para a concessão de operação do serviço de loteria de São Paulo, incidem os 

seguintes percentuais da aludida contribuição sobre a arrecadação total, instituídos 

de acordo com a Lei federal n. 13.756, de 2018: 

• Loteria passiva: 17,04% (Art. 15, I, “a”; e Art. 15, II, “a”) 
• Loteria de prognósticos numéricos 17,32% (Art. 16, I, “a”; e Art. 16, II, 

“a”) 
• Loteria de prognóstico específico 1% (Art. 17, I, “a”; e Art. 17, II, “a”) 
• Loteria de prognósticos esportivos 7,61% (Art. 18, I, “a”; e Art. 18, II, 

“a”) 
• Loteria Instantânea: 0,4% (Art. 20, I) 
• Apostas esportivas de quota fixa: 0,05% a 0,10% (Art. 30, I, “a”, “b” – 

Redação dada pela Lei 14.183/2021) 
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Todavia, o Edital e os respectivos anexos não possuem a previsão da 

possibilidade de este tributo ser cobrado pela União. Surgem as seguintes questões 

para a comissão de licitação da loteria paulista: 

• Sendo o fato desconhecido dos proponentes desde a formulação dos 
trabalhos do PMI, seria possível ocorrer alteração significativa no 
valuation do negócio?  

• As regras de divisão da arrecadação total propostas pelo Estado de São 
Paulo não sofreriam alteração após a efetivação da cobrança deste 
tributo? 

• Em relação ao item 1, a ocorrência da contribuição social não tornaria 
propícia a aceitação dos percentuais de distribuição da arrecadação 
propostos na legislação federal?  

 

Em resumo, a argumentação presente nas seções 1 e 2 deste documento, foi 

esquematizada abaixo: 
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Por fim, ousamos sugerir ao Poder Público Paulista que: 

 

• O Estado de São Paulo reconheça que as questões aqui levantadas são 

pertinentes para efetivação, manutenção e segurança jurídica da 

concessão do serviço estadual de loterias, de modo que, em conjunto com 

outros Estados, dada a liderança do governador Rodrigo Garcia e da sua 

clara disposição em atuar pró-mercado, promova diligências adequadas 

junto ao Congresso Nacional almejando a publicação de Lei Complementar 

federal que venha a acomodar as especificidades Estaduais e Distrital 

relativas ao serviço de loterias; 

• Insira cláusula de rescisão contratual, por parte do operador, sem 

aplicação de quaisquer penalidades, e com possibilidade de ressarcimento, 

na ocasião de situação em que venha a ocorrer judicialização (com 

determinação de paralisação da atividade lotérica) envolvendo as questões 

levantadas neste documento. A sugestão foi pensada em função do longo 

período de concessão de operação para ente privado e da necessidade de 

previsibilidade e segurança jurídica. 

 

Para o impugnante, e, possivelmente, para outros possíveis interessados, 

diante de tudo quanto exposto acima, resta evidente que a operação é dotada de 

riscos que mitigam a vontade do investidor em executar negócio com alto risco e alto 

índice de fragilidade institucional, jurídica e financeira.  

 
3. DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Ante o exposto, requeremos o conhecimento desta Impugnação, julgando-a 

totalmente procedente para tornar nulo o Edital da Concorrência Internacional nº 02/2022 por 

flagrante afronta aos princípios constitucionais (art. 37, caput, da CRFB/88), na medida em que 
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há clara exorbitância do exercício do poder regulamentar do Estado, que torna, por 

conseguinte, a vislumbrada operação de loterias juridicamente insegura. 

 

Nesses termos, pede e aguarda deferimento.  

 

São Paulo/SP, 07 de novembro de 2022. 

 

Arykoerne Lima Barbosa 
OAB/AL nº 10.248 

  
 

Carlos Roberto Lima Marques da Silva 
OAB/AL nº 5.820 

  
 

Emanuel de Freitas Machado 
OAB/AL nº 13.806 

  
 

Janaina Moura Rezende Barroso 
OAB/AL nº 7.417 

 




