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1. HISTÓRICO LEGISLATIVO DA EXPLORAÇÃO DE LOTERIAS NO BRASIL 

A primeira distinção fundamental é que Loteria não é jogo de azar. Partindo do conceito 

de jogo, como bem explica BRASIL FERNANDES1, a palavra jogo pode significar uma 

variedade de atividades, desde uma partida de futebol, uma partida de pôquer até um 

jogo qualquer que envolva um resultado aleatório. 

Continua o autor destacando que loteria concebida como gênero de sorteios, é um 

conceito que merece ser parcialmente refutado porque o sorteio é integrante da loteria. 

O sorteio é uma dinâmica, ou melhor, uma etapa do processo necessário à obtenção de 

um resultado adotado por determinado jogo, explorado ou não por uma Loteria2. Sendo 

assim, loteria se relaciona mais estreitamente com a ideia de local ou operação do jogo 

que envolve a apostas e sorteios realizados, direta ou indiretamente pelo Poder 

Público3.  

Outro elemento que vale ser abordado é o significado de aposta. Apostar é o verbo que 

remete à competição entre escolhas. Então aquele que faz uma aposta submete sua 

escolha a uma competição, no caso, compete-se sobre um resultado futuro e aleatório. 

Essa mecânica serve, por exemplo, aos jogos de prognósticos numéricos, donde se 

escolhem números que poderão ou não ser selecionados aleatoriamente, ou, ainda, no 

prognóstico esportivo, donde se escolhe dentre os prováveis resultados de uma partida 

esportiva futura. Daí a escolha pode ser ou não confirmada. Então, a aposta é o meio 

                                                           
1 BRASIL FERNANDES, Roberto. Direito das Loterias no Brasil. 1ª. ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 21. 
 
2 Loteria: procedimento para distribuir algo (geralmente dinheiro ou prêmios) entre um grupo de pessoas por sorteio 
ou por acaso. O tipo de loteria considerado aqui é uma forma de jogo em que muitas pessoas compram “chances”, 
chamadas de bilhetes de loteria, e os bilhetes vencedores são retirados de um receptáculo que contem todos os 
bilhetes vendidos (sorteios) ou oferecidos para venda, ou consistindo na totalidade ou na maioria das permutações 
possíveis dos números ou símbolos usados nos ingressos. O valor total dos prêmios é geralmente o valor restante 
após as despesas - incluindo os lucros do promotor, os custos da promoção e os impostos ou outras despesas - terem 
sido deduzidas do montante de bilhetes válidos, embora em algumas loterias o número e o valor dos prêmios são 
pré-determinados e os lucros para o promotor dependem do número de bilhetes vendidos. Na maioria das loterias 
de grande escala, um prêmio muito grande é oferecido junto com muitos outros menores. As loterias têm um apelo 
muito amplo como forma de angariar dinheiro; eles são simples de organizar, fáceis de jogar e populares com o 
público em geral. Retirado de:  https://www.britannica.com/topic/lottery - ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA (tradução 
livre). 
 
3 Para maiores detalhes sobre a origem da palavra loteria, favor consultar HORN, Paulo in 
https://origemdapalavra.com.br/palavras/loteria/. Acesso em: 05/06/2020. 
 

https://www.britannica.com/topic/lottery
https://origemdapalavra.com.br/palavras/loteria/
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pelo qual se assegura a isonomia entre os competidores, pois todos eles desconhecem 

o resultado que será realizado no futuro4.  

Assentado tais conceitos, podemos ir um pouco além e afirmar que no jogo de azar 

(gambling na expressão inglesa) pressupõe uma contenda envolvendo uma ou mais 

pessoas, cujo resultado é o lucro para uma delas - portanto, sempre no âmbito privado. 

Do outro lado, na Loteria, uma das partes beneficiadas sempre será o Estado 

(coletividade), não havendo razão para se falar em lucro (mas em resultado positivo). 

Esse resultado positivo da operação lotérica é revertido para coletividade. Existe aquele 

que recebe o prêmio, é verdade (cujo lucro é tributado nos termos da Legislação 

pertinente), mas existe o ator principal, o verdadeiro beneficiado final é a coletividade, 

repetimos por mais um turno. 

É essa funcionalidade que difere as loterias estaduais da exploração dos chamados jogos 

de azar. Na loteria estadual, sempre haverá a população como beneficiária final, ao 

passo que no gambling o beneficiado é o agente privado que, simplesmente, se apropria 

do lucro (como resultado de sua aposta ou do fruto da operação). Por esse mesmo 

motivo, vale notar, mais uma vez: as loterias estaduais não tem lucro, mas resultado 

positivo, cuja destinação majoritária é voltada para o atendimento social do Estado (na 

qualidade de ente federado)5.  

Por conseguinte, as loterias estaduais são veículos de captação de recursos não 

tributários em favor da res pública. Esse é mais um ponto de distinção fundamental para 

compreendermos o conceito de serviço público empregado nas loterias estaduais. Ou 

seja: elas não são consideradas serviços públicos por simples definição legal (ou 

constitucional), não são ficções legais, porque assumem uma função material de 

                                                           
4 A título de curiosidade: há jogos que envolvem aposta e habilidade de quem aposta, como o pôquer, por exemplo. 
Mas tal tema não é objeto do atual estudo. 
 
5 Adicionalmente, vale sublinhar, a loteria estadual também pode ser fonte de recurso da Seguridade Social, conforme 
estabelecido no art. 195, III da Carta Política de 1988. 
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provedora de recursos que serão, ao final, revertidos em favor da população6. 

Por conseguinte, quando experimentados jurisconsultos dizem que as loterias estaduais 

são serviços públicos por mera imposição da lei, o fazem por desconhecimento de causa, 

pois a loteria, tal como apresentado acima, é instrumental para o atendimento básico 

da população nas áreas de saúde, educação, segurança pública e até seguridade social. 

Vejamos, por exemplo, a tradicional Loteria do Estado do Rio de Janeiro que, por força 

do Decreto-Lei nº 138/757, tem sua arrecadação possui a seguinte destinação: 

“Art. 14 - Os lucros líquidos apurados pela LOTERJ em cada exercício, 

após descontado o percentual de 30% (trinta por cento) que constituirá 

Fundo de Reserva da autarquia, serão aplicados no exercício 

subsequentes para fins de assistência hospitalar e escolar, de interesse 

social, esportivo, educacional e cultural, conforme individuação a ser 

estabelecida anualmente em ato do Poder Executivo.” 

Por força de lei, a loteria em tela aplica 70% do seu resultado positivo nas atividades 

elencadas acima. 

Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil, vale sublinhar. Em Portugal, por exemplo, as 

loterias são utilizadas para manutenção das Santas Casas8, que por sua vez, fornecem 

atendimentos gratuitos de saúde para a população. Nos Estados Unidos da América, 

como se pode verificar no website da Associação Norte-Americana de Loterias Estaduais 

e Províncias, os recursos também são revertidos em serviços e facilidades para 

população em geral9. 

                                                           
6 No mundo, o mercado de loterias movimenta cerca de US$ 260 bilhões, por ano, em negócios, segundo dados da 
World Lottery Association (WLA). A entidade, com sede em Basiléia (Suíça), representa empresas estatais e privadas 
de loteria em 80 países. O valor destinado para fins não lucrativos, em benefício da sociedade, somou, no mesmo 
período, US$ 76 bilhões. De acordo com aquela entidade, o setor emprega 112 mil pessoas ao redor do mundo. Os 
principais mercados globais do produto são Itália, França, Inglaterra e alguns estados norte-americanos, que, 
inclusive, serviram de referência para os estudos do BNDES. Disponível em: https://www.ppi.gov.br/loteria-
instantanea-lotex. Acesso em: 09.06.2020. 
 
7 Recepcionado pela Carta Política de 1988 com o status de lei ordinária. 
 
8 Consulte: https://www.jogossantacasa.pt/. Acesso em: 20.05.2020. 
 
9 Sobre o tema, favor consultar: https://www.naspl.org/wherethemoneygoes/. Acesso em: 20.05.2020. 

https://www.jogossantacasa.pt/
https://www.naspl.org/wherethemoneygoes/
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Do ponto de vista histórico, não é diferente. A primeira loteria de que se tem notícia no 

Brasil, surgiu em 1784, em Minas Gerais, cujos sorteios custearam a construção da 

Câmara de Vila Rica e a Cadeia Pública10. Em 1843, o Estado do Rio Grande do Sul 

estabelece uma loteria para financiar a construção de um hospital. Somente no ano 

seguinte, a Coroa criou sua loteria, por Decreto de D. Pedro II11. 

Importante notar que desde o século XIX há uma convivência pacífica entre loterias do 

governo central e as loterias dos estados, situação que sofre forte modificação no 

regime de exceção de 1967 (cujos dispositivos foram confirmados como não recebidos 

pela Corte Constitucional em 202012) e, mais recentemente, após 2007, já em pleno 

regime republicano e federalista, pela União Federal, quando passou a perseguir as 

loterias estaduais ainda existentes. Essa situação tende à pacificação na medida em que 

os Estados e o Distrito Federal executem seus serviços com responsabilidade e 

alinhamento com a decisão daquela Corte.  

Em síntese: as loterias estaduais são serviços públicos materiais, cuja regulamentação 

e exploração dos concursos de prognósticos e dos sorteios (direta e indireta), devem ser 

realizadas em conformidade com as balizas previstas na Legislação. 

Continuando com o retrospecto, no Brasil, até 1932, as normas que tratavam sobre 

loterias eram dispersas, por vezes contraditórias e ainda, em muitos aspectos, 

contrariavam o interesse público. Diante disso, foi editada a primeira norma especifica 

sobre Loterias: o Decreto nº 21.143, de 10 de março de 1932. Esse Decreto dispôs 

expressamente que: 

“Art. 20. São consideradas como serviço público as loterias concedidas 

pela União e pelos Estados.” 

Nota-se que a primeira legislação sobre loterias estabeleceu dois aspectos importantes: 

                                                           
 
10 BRASIL FERNANDES, Roberto. Direito das Loterias no Brasil. 1ª. ed.  Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 23 e seguintes. 
 
11 Decreto nº 357, de 27 de abril de 1844. 
 
12 Vide ADPF 492 e 493. 
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 As loterias são serviços públicos; 

 O serviço de loteria pode ser explorado, tanto pelos Estados, como pela União. 

O citado Decreto nº 21.143/1932 ainda estabeleceu: 

“Art. 18. As loterias estaduais só poderão ser concedidas sob a 

condição expressa de se subordinarem em tudo às disposições deste 

decreto, sob pena de rescisão de seus contratos, que será declarada 

pelo Governo Federal, independente de ação direta e de interpelação.” 

Ou seja, o Decreto estabeleceu a competência material de exploração do serviço público 

de loterias pelos Estados, mas condicionou essa exploração à observância das normas 

federais. Mas cabe recordar que os sentidos de república e de federalismo daquele 

momento são distintos dos sentidos trazidos pela Constituição de 1988. 

Continuando. Posteriormente, sobreveio o Decreto-Lei nº 2.980, de 24 de janeiro de 

1941, que estabeleceu expressamente, a possibilidade de os serviços públicos de 

loterias serem concedidos à iniciativa privada, nos seguintes termos: 

“Art. 2º Os governos da União e dos Estados poderão atribuir a 

exploração do serviço de loteria a concessionários de comprovada 

idoneidade moral e financeira.”  

Na sequência, adveio o Decreto-lei nº 6.259 de 10 de fevereiro de 1944, que harmonizou 

o regime jurídico de exploração de loterias com o Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro 

de 1941, que definiu como contravenção o ato de “promover ou fazer extrair loteria, 

sem autorização legal”. 

Em contraposição ao Decreto-Lei nº 2.980, de 24 de janeiro de 1941, que estabeleceu 

expressamente, a possibilidade de os serviços públicos de loterias serem concedidos à 

iniciativa privada, o Decreto nº 50.954, de 14 de julho e 1961, estipulou que a Loteria 

Federal seria explorada diretamente pela União e os serviços seriam executados pelo 

Conselho Superior das Caixas Econômicas em colaboração com as Caixas Econômicas 

Federais. 
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Quando do Regime Militar, foi editado o famoso Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro 

de 1967, que vedou a criação de novas loterias estaduais nos seguintes termos: 

“Art 32. Mantida a situação atual, na forma do disposto no presente 

Decreto-lei, não mais será permitida a criação de loterias estaduais.  

§ 1º As loterias estaduais atualmente existentes não poderão 

aumentar as suas emissões ficando limitadas às quantidades de 

bilhetes e séries em vigor na data da publicação deste Decreto-lei. 

§ 2º A soma das despesas administrativas de execução de todos os 

serviços de cada loteria estadual não poderá ultrapassar de 5% da 

receita bruta dos planos executados.” 

Diante da vedação à exploração da atividade lotérica pelos estados, foram propostas as 

ADPFs 492 e 493 pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro e Associação Brasileira 

de Loterias Estaduais - ABLE, respectivamente. 

Antes de julgar o tema propriamente dito, o e. STF discorreu sobre a natureza jurídica 

da atividade lotérica como serviço público, fixando o entendimento de que as atividades 

lotéricas são serviços públicos: 

“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 Sua Excelência: “É possível 

afirmar, assim, em linha de coerência com a posição doutrinária 

prevalente, que no Brasil a atividade de exploração de loterias é 
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qualificada desde muito tempo, e até o presente, como serviço 

público” (BARROSO, Luís Roberto. op. Cit., p. 264). 

Um corolário do enquadramento da exploração lotérica enquanto 

serviço público é a possibilidade de o legislador autorizar a prestação 

deste serviço público na modalidade indireta, por meio de concessão 

ou permissão. Isso porque a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

como cláusula genérica, no art. 175, que “incumbe ao Poder Público, 

na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos“.  

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. Esta opção, como visto, foi exercida pelo 

legislador ordinário na década de 1940, quando se passou a permitir a 

exploração do serviço de loteria a concessionários de comprovada 

idoneidade moral e financeira, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 

2.980, de 24 de janeiro, de 1941.” 

Partindo da premissa de que as atividades lotéricas são serviços públicos, e. STF 

enfrentou o tema das ADPFs e assentou: não é possível que a legislação ordinária 

federal restrinja a titularidade de um serviço público a tal ou qual ente federativo, na 

ausência de resposta constitucional expressa. 

Para o e. STF, quando quis o constituinte atribuir com exclusividade à União a prestação 

de determinados serviços públicos, isso foi feito de forma expressa. 

De acordo com o STF quando da edição do Decreto-Lei 204, de 27 de fevereiro de 1967, 

encontrava-se ainda vigente a Constituição de 1946 e seu texto continha ainda a fórmula 

clássica de que “aos Estados se reservam todos os poderes que, implícita ou 

explicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constituição” (art. 18, § 1º). Não se 

continha nas atribuições da União qualquer referência às atividades lotéricas.  

A Constituição de 1967, posterior ao Decreto-Lei 204, também manteve a lógica, 
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prevendo no seu art. 13, §1º, que “cabem aos Estados todos os poderes não conferidos 

por esta Constituição à União ou aos Municípios”. 

Da mesma forma, dispôs a Constituição Federal de 1988 em seu art. 25, § 1º, que “são 

reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 

Constituição”.  

Assim, sob o pálio da manutenção tradicional dessa pedra de toque do 

constitucionalismo republicano brasileiro, o e. STF não viu como uma lei federal poderia 

restringir a competência material de exploração de serviço público a determinado ente, 

sob pena de violação dos pilares do federalismo. 

Baseado nisso, entendeu que não pode uma legislação federal impor a qualquer ente 

federativo restrição à exploração de serviço público para além daquelas já previstas no 

texto constitucional. Com isso, ao final concluiu que: 

“(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);” 

Assim, considerando o histórico normativo acima exposto e a recente decisão do e. 

Supremo Tribunal Federal, temos que não restam dúvidas de que as atividades lotéricas 

são serviços públicos e eles podem ser explorados pelos Estados, materialmente.  
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2. IDENTIFICAÇÃO DE INCERTEZAS, PROBLEMAS, RISCOS  

O mercado de loterias brasileiro está iniciando um novo ciclo após a decisão do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) nas Ações de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 492 e 493. Com efeito, foi reconhecido o Direito dos Estados de explorar 

os serviços públicos de loterias, como visto anteriormente. 

Essa exploração, do ponto de vista jurídico, tem fundamento na Carta Política de 1998 

e que, por sua vez, faz o controle de validade (constitucionalidade) das diversas leis que 

tratam da matéria desde meados do século passado. Indo diretamente ao ponto: as leis 

gerais sobre loterias devem ser confrontadas com a decisão da Corte Constitucional de 

2020 para obter um juízo de validade. Essa verificação que permitirá o estabelecer os 

fundamentos jurídico das atividades das loterias estaduais e, da mesma maneira, os 

aspectos regulatórios, sobretudo nas situações de emprego de agentes privados 

(concessões e permissões).  

Isso porque, como se verifica na referida decisão e no art. 175 da CR/88, há a clara 

possibilidade de os estados transferirem a operação lotérica para agentes privados, via 

concessão ou permissão, repetimos. Com a entrada de agentes privados no setor, pode 

haver custos de transação, cabendo ao agente regulador um esforço maior para reduzir 

tais ineficiências. 

Paralelamente, uma característica do setor de loterias é a Responsabilidade Social por 

conta dos vultosos montantes de repasses de parcela da arrecadação para saúde, 

educação, cultura, segurança pública e até seguridade social. Além do impacto social 

tradicional, as práticas mais modernas exigem a aplicação dos princípios do Jogo 

Responsável e da integridade sistêmica. Daí que o serviço público não se encerrar em 

distribuir prêmios e arrecadar, mas se desdobra em diversas áreas de fomento e 

financiamento de ações públicas e até privadas (do terceiro setor13). 

Sendo assim e por questões metodológicas, o presente caderno abordará os aspectos 

                                                           
13 Vide Lei nº 13.019/14 - marco regulatório do Terceiro Setor. 
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regulatórios do mercado de loterias em relação aos estados brasileiros (incluindo o 

Distrito Federal) e, portanto, dispensaremos nossas atenções em relação aos aspectos 

regulatórios das loterias exploradas pela União Federal, cujo agente regulador é a 

Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria - SECAP do Ministério de 

Economia (Decreto nº 9.745/2019)14, vale notar. Com esse recorte, também é 

importante destacar, desde já, que caberá aos estados criar o arcabouço legislativo e 

institucional voltados para a regulação das suas loterias, sobretudo se fizerem a opção 

de empregar agentes privados. 

E, seguindo essa mesma metodologia, iremos determinar o conceito e o exercício da 

regulação para, num segundo momento, evidenciar os possíveis conflitos entre 

atividades que explorem sorteios e registrem apostas (exploração econômica) fora do 

ambiente das loterias estaduais. Importante notar, desde logo, que esse possível 

conflito entre produtos é que pode gerar ineficiências para a exploração das loterias 

estaduais. 

Já a matriz de Riscos está apresentada na sequência no item 11 do presente Caderno, 

vale notar desde logo. 

 

2.1. Identificação de Riscos  

Os riscos são as incertezas de um projeto que, apesar de poderem ser ponderados, nem 

sempre poderão ser mitigados. E, como indicado acima, ela será detalhada no item 11 

do presente caderno, através de planilha ponderando sobre os possíveis riscos 

tangentes ao processo de exploração direta ou indireta de uma loteria.  

Com relação à exploração direta de uma loteria por um órgão estatal, a maior 

risco/incerteza está relacionada ao modus operandi da própria Administração, pois ela 

não é capacitada para aproveitar as oportunidades de mercado. Isso porque os 

                                                           
14 Como ficou bem delineado na decisão do STF de 2020, a União Federal não pode invadir o espaço de competência 
material dos demais entes da Federação. Por conseguinte, a SECAP não possui competência para executar qualquer 
atividade de regulação em relação às loterias estaduais.  
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processos entre a tomada de decisão e a execução (fluxogramas) envolve muitas etapas 

formais e isso demanda tempo. Além do tempo, há, muitas das vezes, dúvidas quanto à 

legalidade (risco jurídico associado), situação que não incentiva qualquer inovação.  

Vamos ilustrar: o órgão público deseja imprimir bilhetes de loteria instantânea e para 

tanto realiza um pregão15. Entre fase interna e externa, tal procedimento de seleção 

pode levar, facilmente, de 60 até 90 dias até a adjudicação do contrato. Paralelamente, 

no setor privado o mesmo processo pode ser realizado entre 10 e 15 dias.  

Vamos continuar no exemplo da impressão do bilhete de loteria: em certo momento, 

verifica-se que há demanda por bilhetes com dimensões diversas da selecionada no 

pregão. Para atender tal demanda de consumo, o ente público deverá realizar nova 

seleção ou aditar o contrato existente. Se ele decidir por aditar, deverá não só justificar 

tal decisão, como proceder com as pesquisas de preço e submeter o termo aditivo ao 

setor jurídico (para fins de cumprimento do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 

8.666/93). Estimamos que tal procedimento leve, razoavelmente, entre 10 e 20 dias 

para ser realizado. Já no setor privado, tal decisão leva, praticamente, o tempo de 

elaborar um pedido para gráfica.  

Neste exemplo, também deve ser considerado que o procedimento público é crivado 

pelo Tribunal de Contas competente que, pode entender diversamente dos motivos 

apresentados e concluir que a realização de um termo aditivo na verdade suprimiu a 

necessidade de novo certame e, por consequência, penalizar o administrador público - 

e tal decisão pode ser tomada desconsiderando se ela foi ou não “vantajosa” para o 

Erário. Em resumo: o citado administrador tem pouco ou nenhum incentivo para inovar 

e, dessa maneira, tende a preferir ficar inerte, independentemente das demandas do 

mercado. No meio privado, os incentivos são outros, como, por exemplo, o lucro e a 

manutenção do emprego. Resultado: o executivo tende a inovar porque quer apresentar 

                                                           
15 Lei 10.520/2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, 
e dá outras providências. 
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lucro para seu empregador (ou sociedade) e manter seu emprego (ou reputação). 

Sendo assim e considerando uma matriz de incentivos, entendemos que a operação 

lotérica deve ser planejada e executada por agente privado, dada as suas características, 

dentre elas, e com destaque, o fato de os bilhetes de loterias serem produtos de 

consumo opcional16. 

Realizado esse corte metodológico e diante das diretrizes que geraram o presente 

estudo, vamos passar ao levantamento dos riscos inerentes à seleção e operação de 

uma loteria por agente privado.  

Como se pode verificar, os riscos/incertezas podem ser agrupados em: a) procedimento 

de escolha de agente privado (licitação); b) projeto; c) demanda pelo produto e de 

mercado; d) financeiro; e) operação; e d) jurídico-regulatório. 

 

2.2. Risco de Procedimento de Escolha 

O art. 175 da CR/88 enuncia que a contratação de terceiro para exploração de serviço 

público deve ser por concessão ou permissão. A lei nº 8.987/95, por sua vez, define essas 

duas modalidades da seguinte maneira: 

“Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o 

Município, em cuja competência se encontre o serviço público, 

precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou 

permissão; 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita 

pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade 

concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de 

                                                           
16 Ao contrário dos serviços públicos de fornecimento de energia ou água, que são infestáveis do consumo humano, 
os bilhetes de loteria são opções. Seu consumo, vale notar, precisa ser incentivado via campanhas publicitárias e os 
produtos, na medida do possível, deve ter um apelo lúdico, de entretenimento para estimular o consumo. 
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empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 

conta e risco e por prazo determinado; (Redação dada pela Lei nº 

14.133, de 2021) 

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra 

pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, 

ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, 

delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade 

concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 

conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja 

remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da 

obra por prazo determinado; (Redação dada pela Lei nº 14.133, de 

2021) 

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, 

mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder 

concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para 

seu desempenho, por sua conta e risco.” (grifo nosso) 

Verifica-se de prima face que as regras acima reportadas não são perfeitamente 

endereçadas ao desenvolvimento do serviço público de loterias. Com efeito e para 

superar as lacunas, cabe ao Poder Público, diante do princípio da eficiência (art. 37 da 

CR/88) que se espraia por todas as atividades da Administração, fazer as necessárias 

construções teleológicas.  

Sendo assim, o primeiro risco é a interpelação judicial e/ou pelos órgãos de controle 

com relação ao método de escolha, mormente considerando que os serviços públicos 

de loteria são sui generis.  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art179
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art179
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2.3. Risco de Projeto 

O risco do projeto identificado nesta etapa consiste na própria modelagem dos 

processos de escolha dos agentes privados, pois, como informado anteriormente, tanto 

a matriz constitucional, quanto o ordenamento infraconstitucional é voltado para a 

concessão ou permissão de serviços necessários às atividades humanas, tais como 

fornecimento de energia ou telecomunicações, por exemplo. 

No caso das modalidades lotéricas e os produtos nelas originados, a modelagem não se 

amolda, perfeitamente, no regime de concessão ou no regime de permissão. Por 

exemplo, como se calcula a tarifa de um bilhete de loteria? 

Lei que trata de concessões enuncia: 

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. 

§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 

na sua prestação e modicidade das tarifas.” 

Indo direto ao ponto: o preço de face do bilhete de loteria não é tarifa propriamente 

dita e, mais ainda, é variável em periodicidade até de minutos, nos jogos eletrônicos, 

por exemplo.  

O valor das apostas, continuando o exemplo, é regido exclusivamente pelo mercado, 

conforme a seguir restará melhor explicado. 

Paralelamente, tal preço tem relação com o payout e, portanto, é definido no Plano 

Lotérico - que deve buscar se alinhar com as demandas de consumo. 

Sendo assim quaisquer das escolhas poderão ser objeto de questionamento de terceiros 

e, por esse motivo, gerar atrasos e obstáculos. 
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2.4. Risco de demanda e de mercado. 

O mercado de sorteios e apostas é promissor e ao longo dos anos vem se mostrando 

robusto, com movimentações bilionárias, mas a vontade do consumidor em comprar 

um bilhete de loteria ou fazer uma aposta não é uma certeza. 

Por esse motivo, há risco de demanda, seja pelo superdimensionamento da mesma, que 

pode criar expectativas de receitas não realizáveis, quanto o subdimensionamento, que 

pode causar descompassos entre a oferta de produtos e sua demanda. 

Para mitigar tais riscos, o Poder Público deve considerar padrões experimentados de 

avaliação do seu mercado, tais como histórico de consumo de loterias em relação ao 

PIB17 ou mediana de volume de vendas realizadas numa linha de tempo.  

Já os riscos de mercado são aqueles experimentados pela competição entre produtos 

similares. No caso dos mercados de loterias há expressiva competição entre produtos 

que envolvam sorteios e registro de postas, tantos por agentes formais, quanto 

informais. 

Para ilustrar, vamos repostar o contido na peça de amicus curiae da LOTERIA DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO - LOTERJ no STF (ADPF nº 493), a saber: 

“(...) 

LOTERIAS ESTADUAIS E AMBIENTE COMPETITIVO 

Como introduzido ao longo da presente exposição, as loterias 

estaduais estão inseridas em um mercado competitivo. Neste tópico 

iremos focar mais um pouco visando demonstrar que a busca por um 

serviço público eficiente é uma condicionante para enfrentar tal 

competição. 

Também cabe recordar que as receitas das loterias são voluntárias 

(não tributárias), cabendo ao cidadão fazer ou não sua aposta nos 

                                                           
17 Esse é o método realizado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em seus relatórios sobre o mercado lotérico, por 
exemplo. 
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diversos jogos disponíveis, incluindo os ilegais. Sendo assim, vamos 

listar os principais segmentos: 

a. Jogos ilegais (jogo do bicho, caça níqueis, dentre outros); 

b. Loterias da União Federal (jogos operados pela CEF, a LOTEX, 

apostas esportivas);  

c. Títulos de capitalização com sorteios de prêmios (operados por 

pessoas jurídicas de direito privado em todo país); e 

d. Sorteios de prêmios via televisão. 

No tangente aos jogos ilegais, o jogo do bicho deve ser o mais popular. 

Com quase 128 anos de existência18, seus recursos nutrem o crime 

organizado por décadas, desde quando foi considerado ilegal pela Lei 

de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41). Em resumo, 

recursos que poderiam ser apropriados pelo Poder Público, mas que 

circulam no mundo do crime. 

Mas até o secular jogo do bicho se rendeu a tecnologia e para ilustrar, 

vejamos um trecho da matéria jornalística (mas que pode ser 

verificada com facilidade com uma simples caminhada nas ruas de 

nosso país, incluindo a esplanada dos Ministérios em Brasília19): 

Não só continua espalhado pelas ruas, como teve de se modernizar 

para não perder a clientela. O jogo do bicho, apesar de ilegal, também 

teve de se render à tecnologia e passou a ser feito por meio de 

aplicativo para celular. 

As apostas na “loteria clandestina” antes eram feitas em cartelas de 

papel, que no fim do dia eram recolhidas para o sorteio da premiação. 

O apostador ficava apenas com um rascunho para conferir o jogo. 

                                                           
18 Criado pelo Barão de Drummond para subsidiar o Zoológico da Capital na época. Disponível em: 
http://www.bnldata.com.br/jogo-do-bicho-completa-hoje-127-anos-de-operacao-nesta-quarta-feira/. Acesso em: 
09.06.2020. 
 
19 Disponível em: http://bnldata.com.br/bancas-de-jogo-do-bicho-se-alastram-pela-esplanada-dos-ministerios/. 
Acesso em: 09.06.2020. 

http://www.bnldata.com.br/jogo-do-bicho-completa-hoje-127-anos-de-operacao-nesta-quarta-feira/
http://bnldata.com.br/bancas-de-jogo-do-bicho-se-alastram-pela-esplanada-dos-ministerios/
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Hoje, a aposta é feita pelo celular e o apostador recebe um 

comprovante de que fez a aposta impresso. 

No ramo há 13 anos, um cambista - como são chamadas as pessoas 

que vendem os jogos - topou dar entrevista sem se identificar. Ele conta 

como foi a evolução da bolsa de apostas ilegais. 

“Aqui no Mato Grosso do Sul, que eu sei, o aplicativo funciona só em 

Campo Grande e em Dourados, inclusive o programa deles (da cidade 

do interior) é melhor que o nosso, dá pra fazer várias apostas de uma 

vez só, aqui eu tenho que fazer uma de cada vez. O aplicativo chegou 

de lá de cima (comando do jogo do bicho), nós não tivemos opção de 

escolher se queríamos continuar com o talão ou não” 20. 

Nos dias atuais, o Jogo do Bicho é encontrado até na Internet. Além 

dos milhares de pontos de venda (bancas do bicho), o jogo ilegal está 

plenamente acessível para qualquer cidadão e sem qualquer controle 

do Poder Público, gerando riquezas para poucos e mazelas sociais para 

muitos21. 

Quanto aos jogos envolvendo apostas que são explorados pela União 

Federal, nós temos as loterias da CEF, tais como a famosa Mega-Sena 

ou Lotofácil, todos já disponíveis em suas versões online22. Para 

ilustrar, de janeiro a setembro de 2019, a arrecadação com loterias da 

CEF somou R$ 12,11 bilhões, alta de 22,7% em relação aos R$ 9,87 

bilhões do mesmo período de 2018. Nesse mesmo período, os 

programas do governo federal receberam R$ 5,83 bilhões, aumento 

                                                           
20 Disponível em: http://bnldata.com.br/fora-da-lei-mas-dentro-da-tecnologia-jogo-do-bicho-segue-livre/. Acesso 
em: 09.06.2020. 
 
21 O Jogo do Bicho pode ter apresentado um lucro de até R$ 2,8 bilhões em 2014. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40140693. Acesso em: 09.06.2020. 
 
22 Disponível em: http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias. Acesso em: 09.06.2020. 
 

http://bnldata.com.br/fora-da-lei-mas-dentro-da-tecnologia-jogo-do-bicho-segue-livre/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40140693
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias
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de 23,2% em relação aos R$ 4,73 bilhões transferidos em 201823.  

O grande crescimento da loteria da União Federal é, sem embargos, 

atribuível a comercialização online. O avanço tecnológico permitiu que 

o Poder Público (e o cidadão, na última linha) obtivesse receitas e 

arrecadasse tributos. 

Embora não tenhamos notícia de sua exploração neste momento, 

outro jogo envolvendo apostas que é da União Federal é a LOTEX, mas 

desta vez quem “opera” é o próprio Ministério da Economia. 

 Já tratamos dele anteriormente, mas cabe lembrar que será uma 

loteria instantânea, modalidade em que o apostador sabe, na hora em 

que raspa o bilhete de loteria, se ganhou algum prêmio ou não 

(raspadinha). Esta loteria surgiu com a Lei nº 13.155/15 (art. 28)24, e 

terá como tema lúdico: marcas, emblemas, hinos, símbolos, escudos e 

similares relativos às entidades de prática desportiva da modalidade 

futebol.  

A grande novidade da LOTEX é a possibilidade de apostas virtuais25. 

Não se trata apenas de um canal de vendas, mas, aparentemente, de 

um jogo com apostas dentro de um ambiente completamente virtual.  

Segundo o próprio governo federal, os estudos elaborados pelo BNDES 

apontam para a possibilidade de uma arrecadação total, pelo 

concessionário, na ordem de R$ 6 bilhões já a partir do quinto ano de 

exploração do serviço. Desse total, 16,7% serão destinados aos 

repasses sociais e 2,6% referem-se à arrecadação tributária26.  

Outra modalidade que a União Federal visa explorar são as apostas 

esportivas, conforme previsto na Lei nº 13.756/18, que em seu art. 29 

                                                           
23 Disponível em:  https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/arrecadacao-com-loterias-aumenta-227-
em-2019. Acesso em: 09.06.2020. 
24 Para maiores detalhes, vide: Decreto nº 9.327/18, que regulamenta a Loteria Instantânea Exclusiva. 
 
25 Art. 4º, III do Decreto nº 9.327/18. 
 
26 Disponível em: https://www.ppi.gov.br/loteria-instantanea-lotex. Acesso em: 09.06.2020. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/arrecadacao-com-loterias-aumenta-227-em-2019
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/arrecadacao-com-loterias-aumenta-227-em-2019
https://www.ppi.gov.br/loteria-instantanea-lotex
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e seguintes trás a seguinte redação: 

Art. 29. Fica criada a modalidade lotérica, sob a forma de serviço 

público exclusivo da União, denominada apostas de quota fixa, cuja 

exploração comercial ocorrerá em todo o território nacional. 

§ 1º A modalidade lotérica de que trata o caput deste artigo consiste 

em sistema de apostas relativas a eventos reais de temática 

esportiva, em que é definido, no momento de efetivação da aposta, 

quanto o apostador pode ganhar em caso de acerto do prognóstico. 

§ 2º A loteria de apostas de quota fixa será autorizada ou concedida 

pelo Ministério da Fazenda e será explorada, exclusivamente, em 

ambiente concorrencial, com possibilidade de ser comercializada em 

quaisquer canais de distribuição comercial, físicos e em meios virtuais. 

§ 3º O Ministério da Fazenda regulamentará no prazo de até 2 (dois) 

anos, prorrogável por até igual período, a contar da data de publicação 

desta Lei, o disposto neste artigo. 

(...) 

Apostas em eventos esportivos é a modalidade de maior crescimento 

perante o público mundial. O seu dinamismo atrelado aos eventos 

esportivos, bem como a capacidade de se fazer apostas de um 

aparelho celular, resulta num grande apelo comercial e bilhões de 

dólares em receitas anualmente. 

(...) 

Finalmente, as loterias estaduais também sofrem competição com os 

títulos de capitalização. Dentre eles, o mais famoso deve ser a Tele-

Sena27 do mesmo grupo econômico do Sistema Brasileiro de Televisão 

- SBT. Este produto é regulado pela SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 

PRIVADOS (SUSEP), que é um órgão do Governo Federal, cuja definição 

                                                           
27 Vide: www.telesena.com.br. Acesso em: 09.06.2020. 
 

http://www.telesena.com.br/
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é a seguinte28: 

É um produto em que parte dos pagamentos realizados pelo subscritor 

é usado para formar um capital, segundo cláusulas e regras aprovadas 

e mencionadas no próprio título (Condições Gerais do Título) e que será 

pago em moeda corrente num prazo máximo estabelecido. 

O restante dos valores dos pagamentos é usado para custear os 

sorteios, quase sempre previstos neste tipo de produto e as despesas 

administrativas das sociedades de capitalização. 

Apesar de a matriz legal ser completamente diferente das loterias29, o 

fato é que a possibilidade de fazer sorteios travestiu, ao longo do 

tempo, os títulos de capitalização em verdadeiros bilhetes de loteria. 

Retire a possibilidade dos sorteios de tais títulos e verifique se eles irão 

ter mercado - é muito improvável. 

Também cabe destacar que, recentemente, a SUSEP expediu a 

CIRCULAR SUSEP nº 569/18, que, em resumo, permite que o “título de 

capitalização” seja operado como “loteria instantânea” e, mais ainda, 

permite a venda (subscrição) on-line dos títulos em tela. Nessa 

oportunidade, vejamos algumas modalidades: 

Modalidade Filantropia Premiável - destinada ao consumidor 

interessado em participar de sorteios, lhe sendo facultada a opção de 

contribuir com entidades beneficentes de assistência sociais, por meio 

                                                           
28 Disponível em: http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/capitalizacao#. 
Acesso em: 09.06.2020. 
29 Na esfera legal, o Decreto-lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967, dispõe sobre as operações das Sociedades de 
Capitalização, mencionando no seu texto artigos do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. Na esfera infra-
legal, a Resolução CNSP nº 15, de03/12/1991, e alterações (Res. CNSP 23/2000 e Res. CNSP 101/2004) estabelecem 
as normas reguladoras das operações de capitalização no país e as Circulares SUSEP nº 569/2018 e nº 576/2018, que 
dispõem sobre as operações, as Condições Gerais e a Nota Técnica Atuarial dos títulos de capitalização. Há também 
a Circular SUSEP nº 376/2008 que dispõe sobre a operacionalização, a emissão de autorizações e a fiscalização das 
operações de distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio e a Circular SUSEP nº 460/2012, que estabelece 
normas sobre a distribuição, a cessão, a subscrição e a publicidade na comercialização de títulos de capitalização, que 
teve revogados seus artigos 7º, 8º, 9º, 13 e 16 por força da Circular SUSEP nº 569/2018. 
 

http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/capitalizacao
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da cessão a essas entidades do direito de resgate do saldo capitalizado. 

Modalidade Incentivo - o título de capitalização está vinculado a 

promoções comerciais instituídas por empresas promotoras 

(subscritoras do título), sendo que o consumidor tem direito apenas a 

participar dos sorteios, sem acesso ao resgate do saldo capitalizado, 

que pertence ao subscritor do título. (Grifos nossos) 

Se tudo isso não fosse competição suficiente, recentemente foi 

publicada a Medida Provisória nº 923/20, que permite sorteios de 

prêmios em redes nacionais de televisão, cujos dispositivos fazem a 

seguinte previsão: 

Art. 1º-A Depende de prévia autorização a distribuição gratuita de 

prêmios mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação 

assemelhada, efetuada por concessionária ou permissionária de 

serviço de radiodifusão.  

§ 1º A autorização referida no caput deste artigo poderá ser concedida 

isoladamente a concessionária ou permissionária de serviço de 

radiodifusão ou a pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras, do 

mesmo grupo dessas concessionárias ou permissionárias de serviço de 

radiodifusão. 

(...) 

§ 3º A participação do interessado será precedida de cadastro, por 

meio de aplicativo, de programa de computador ou de outra 

plataforma digital, que contenha o CPF, e a empresa autorizada deverá 

assegurar o sigilo das informações prestadas, vedado o cadastro de 

menores de 18 (dezoito) anos.” 

 

Resta bem evidenciado que há o risco de as vendas serem abaladas pela competição 

existente entre a loteria estadual e os outros agentes (ou produtos) acima listados. 

Certamente há assimetrias entre a exploração lotérica e as outras atividades que 
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abarcam apostas e sorteios. Portanto, há risco de desequilíbrio do mercado. 

2.5. Risco Financeiro. 

Este risco está intimamente relacionado com o processo de seleção (qualificação 

financeira do concorrente). Indo direto ao ponto: de nada adianta a Administração 

Pública selecionar um agente privado (operador) se ele não tem musculatura econômica 

e financeira para realizar investimentos. 

Daí que as formulas tradicionais de índices de liquidez não são suficientes para informar 

que determinado agente possui capacidade de realização de investimentos e 

enfrentamento de cenários adversos. 

Vamos ilustrar: em determinada série de loteria instantânea há um prêmio de (payout) 

de R$ 10 milhões e, pelo Plano Lotérico, é necessário vender, no mínimo 5 milhões de 

bilhetes para cobrir tal payout (ponto de equilíbrio do jogo). No primeiro dia de venda 

da série, com pouco mais de 1000 bilhetes vendidos, um consumidor compra o bilhete 

premiado. Nessa situação, o operador deve ter os R$ 10 milhões para pagar o prêmio, 

mesmo sem ter feito vendas suficientes. Em resumo: se não tiver musculatura, haverá 

uma frustração sistêmica. 

Daí que tal risco pode ser mitigado com: a) capital social; b) garantias financeiras ou 

reservas técnicas da operação (lastro financeiro); e c) carta de prova de fundos expedida 

por instituição financeira de primeira linha.  

 

2.6. Risco Operacional 

O Risco operacional são todas as possíveis falhas internas do agente operador. Desde a 

estrutura, os sistemas, as pessoas, os produtos escolhidos ou os processos envolvendo 

decisão e/ou execução.  

A ocorrência das falhas acima pode acarretar prejuízos dos mais diversos tipos, desde 

os financeiros até os de reputação. 
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Os jogos que envolvem sorteios e apostas são tão bem-sucedidos quanto sua 

credibilidade perante o consumidor/apostador. 

Por tais motivos, a mitigação de tais riscos, passa pela seleção de agentes 

experimentados pelo mercado. Isso significa, em última análise, que a utilização de 

certificados de experiência e/ou de padrões operacionais, nacionais e até internacionais, 

podem e devem ser utilizados - sobretudo para fase de habilitação dos competidores30. 

Contudo, é importante destacar que tal nível de exigência não pode ser exagerado, sob 

pena de causar direcionamento da seleção - situação que é vedada pela lei e fortemente 

combatida pelos Tribunais de Contas31. 

Por oportuno, também cabe um comentário sobre o sentido de “ampla concorrência”, 

a saber: a seleção, conforme os atributos necessários para execução de certo objeto, 

deve ter exigências que sejam compatíveis com o almejado e, da mesma maneira, que 

seja exigível de todos os concorrentes - princípio da isonomia. Dito isso e visando a 

operação lotérica, não nos parece direcionamento as exigências de certificação com 

relação às boas práticas, tais como “jogo responsável”, padrões de contabilidade ou 

utilização de tecnologia voltada para melhor execução da operação (eficiência). 

Em resumo, as exigências qualitativas devem estar discriminadas e justificadas para fins 

de manutenção da isonomia de tratamento entre os concorrentes.  

 

2.7. Risco jurídico-regulatório  

O risco regulatório é aquele originado na intervenção do Poder Público em determinada 

atividade. Considerando que a exploração de loterias são serviços públicos espera-se 

                                                           
30 Vide art. 27 da Lei nº 8.666/93. 
 
31 Por exemplo, Acórdão 2.383/2014-TCU-Plenário: (...) no sentido de que, em licitações para aquisição de 
equipamentos, havendo no mercado diversos modelos que atendam completamente as necessidades da 
Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto representativo desses modelos antes de elaborar as 
especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento do certame para modelo específico 
e a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado. 
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que eles sofram inputs da ação do Poder Público com certa frequência. 

Essas intervenções podem ocorrer tanto no campo normativo quanto judicial. No 

normativo é o ingresso de regras que afetam a relação estabelecida e no judicial é o 

questionamento sobre a incidência ou não de certas regras. 

Considerando que no próximo capítulo exploraremos o tema regulação, este risco será, 

certamente, melhor evidenciado adiante. 
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3. DIRETRIZES REGULATÓRIAS 

Se por um lado, a recente Decisão do e. Supremo Tribunal Federal pacificou eventual 

dúvida quanto a natureza jurídica das atividades lotéricas, definindo-as como serviços 

públicos que são, portanto, passíveis de serem concedidos à iniciativa privada e ainda 

fixou 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, tal como os serviços públicos de loterias, a r. decisão proferida 

pelo e. STF fixou a competência privativa da União para legislar sobre sistemas de 

consórcios e sorteios (art. 22, inciso XX, da CF/88), incluindo loterias. 

O STF, em reiteradas decisões, de fato tem declarado a inconstitucionalidade de leis 

estaduais que tratam sobre loteria ao reafirmar a competência legislativa privativa da 

União dispor sobre a matéria.  

Esse entendimento, inclusive, já está pacificado na edição da Súmula Vinculante 2, 

segundo a qual “É inconstitucional a lei ou ato normativo Estadual ou Distrital que 

disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”.  

Vale aqui destacar diversos precedentes do e. STF assentando a inconstitucionalidade 

de leis estaduais sobre o tema, advindos de 14 (quatorze) Estados federais: ADI 

3.630/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 13.9.2017; ADI 3.148-ED/TO, Rel. Min. Celso de 

Mello, Dje 29.9.2011; ADI 3.895/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Dje 29.8.2008; ADI 

2.950/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 1º.2.2008; ADI 3.060/GO, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, Dje 1º6.2007; ADI 3.277/PB, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Dje 25.5.2007; ADI 

3.293/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 28.9.2007; ADI 3.189/AL, Rel. Min. Celso de 

Mello, Dje 28.9.2007; ADI 2.995/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 28.9.2007; ADI 

3.063/MA, Rel. Min. Cezar Peluso, Dj 2.3.2007; ADI 3.147/PI, Rel. Min. Carlos Britto, Dj 

22.9.2006; ADI 2.996/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Dj 29.9.2006; ADI 2.690/RN, Rel. 

Gilmar Mendes, Dj 20.10.2006; ADI 3.259/PA, Rel. Min. Eros Grau, Dj 24.2.2006. 

Diante disso, ao julgar as ADPFs 492 e 493, o e. STF assentou e reafirmou a competência 

da União para legislar exclusivamente sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive 
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loterias. Assim, qualquer exploração de serviços lotéricos, ainda que estaduais, devem 

observar as linhas gerais traçadas pelas leis federais. 

Entretanto, deve-se entender o sentido de competência material, tal qual debatida nas 

ADPF 492 e 493, a capacidade dos estados de estabelecer a maneira de exploração de 

seus serviços não está na alçada da União Federal. Considerar tal possibilidade 

significaria o esvaziamento da decisão da Corte Constitucional, vale ressaltar desde logo.  

Mais uma vez, por serem instrumentais de atividades básicas dos estados, não podem 

ser constrangidas, direta ou indiretamente, pelos órgãos da União Federal, pois se assim 

for permitido, estar-se-ia admitindo: a) intervenção federal não prevista na Carta 

Política de 1988; b) a construção material de um monopólio também não previsto na 

mesma Carta32; e c) estar-se-ia causando potencial prejuízo aos cofres dos estados. 

Vamos recordar que o Min. GILMAR MENDES recordou o saudoso jurista GERALDO 

ATALIBA33 que, em 1985, o escreveu: 

“Não pode porém, a União - pretexto de legislar sobre direito penal - 

proibir aos Estados o exercício de uma atividade que, no próprio texto 

normativo (que estabelece a proibição) - Dec. 204 - é qualificada como 

serviço público. 

(...) 

Efetivamente, se uma atividade é produtiva de recursos financeiros, sem 

revestirem o caráter de tributo, parece - a vista do panorama sistemático 

constitucional brasileiro - que se está diante de caso de competência 

comum da União ou dos Estados. Ambos podem desempenhar 

livremente. 

(...) 

Do outro lado, todo serviço público que não seja nitidamente, por força 

                                                           
32 Conforme o elenco do art. 177 da CR/88. 
 
33 ATALIBA, Geraldo. Loteria: Possibilidade jurídica de sua exploração pelos Estados Federados. Revista de Direito 
Público nº 78, 1985, pp. 80 - 93. 
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de preceito constitucional, exclusivo de uma entidade, será de ambas. 

Isto é elementar e está na obra de todos os tratadistas e comentaristas 

da Constituição.” 

Em última análise, não é da natureza dos sistemas federalistas que a União intervenha 

nos Estados sob qualquer pretexto, exceto nas situações descritas, taxativamente, na 

Constituição. Esse sistema foi reproduzido na Constituição de 1988 no art. 34, quando 

dá o seguinte comando: a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 

exceto para (...). Daí que a melhor Doutrina e Jurisprudência deste Egrégio STF não 

admitem que os entes federativos invadam a competência uns dos outros34. 

Por tais fundamentos não pode pretender atrelar o mudus operandi das loterias 

estaduais às práticas da União. Melhor dizendo: uma vez estabelecido pela Legislação 

quais são as modalidades de jogos que podem receber apostas e sorteios no Brasil, cada 

ente federado (União, Estados e Distrito Federal) que busque a solução de mercado e 

de tecnologia que melhor lhe atenda. 

Apesar de tudo, pode acontecer de agentes públicos do Governo Federal ignorarem a 

decisão do STF, tal como ignoraram a Constituição de 1988, e pretender exercer 

atividades regulatórias sobre os serviços de loterias dos estados e do Distrito Federal. 

Tal possibilidade, de nova contenda, gera incertezas e riscos ao negócio, motivo pelo 

qual, a matriz de riscos a seguir detalhada trata especificamente sobre eventuais 

alterações legislativas.  

Não obstante, cumpre salientar, mais uma vez, que o e. STF ao julgar a mesma ADPF 492 

assentou que as legislações estaduais que instituam loterias em seus territórios, não são 

inconstitucionais, mas apenas e tão somente veiculam a competência material que lhes 

foi franqueada pela Constituição.  

                                                           
34 Sobre o tema: ADI 3.258, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, julgamento em 6-4-2005, Plenário, DJ de 9-9-2005; 
ADI 3.515, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgamento em 1º-8-2011, Plenário, DJE de 29-9-2011; (ADI 3.343 e ADI 4.478, 
Rel. p/ o ac. Min. LUIZ FUX, julgamento em 1º-9-2011, Plenário; ADI 3.847, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgamento 
em 1º-9-2011, Plenário; ADI 4.083, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgamento em 25-11-2010, Plenário, DJE de 14-12-2010 
e muitos outros. 
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As 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 estaria se afastando 

de seu caráter materializador do serviço público de que o Estado (ou município, ou 

Distrito Federal) é titular, isto sim incompatível com o art. 22, XX, da CF/88. 

Assim, com a finalidade de regulamentar as loterias no âmbito do Distrito Federal, sem 

ultrapassar os limites legislativos no art. 22, XX da CF/88, sugeriremos a criação de um 

órgão (autarquia) com autonomia administrativa e financeira, para regular os serviços 

de loteria, conforme minuta a seguir. 

 

3.1. Conceito de Regulação 

O modelo regulatório faz parte de um processo de transição política e de formulação de 

políticas macroeconômicas em que se fez necessária na reforma do Estado e de suas 

relações com o mercado.  

Nos anos 90 o Estado brasileiro iniciou um conjunto de reformas visando suplantar uma 

Administração burocrática e assim alcançar uma Administração gerencial. No entanto, 

conforme colocam alguns autores, o Brasil não chegou sequer a implantar por completo 

o modelo burocrático (DIOGO DE FIGUEIREDO: 2001; 17) mantendo traços de uma 

ordem política anterior, em que havia predomínio do paternalismo, do assistencialismo 

e do patrimonialismo. 

O Estado brasileiro procurou dar um salto qualitativo, sua meta era (e é) uma 

administração eficiente, técnica e econômica. Enfim, a racionalização operacional da 

Administração Pública. Em última análise, o objetivo conceitual do modelo de 

administração pública é a atuação em consonância e em colaboração com os seus 

administrados, abandonando, assim, aquela velha ótica do Estado coercitivo e vertical. 

Em outras palavras: o Estado centralizado, hierarquizado, tutor e violento não pode 
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subsistir diante de uma administração pública gerencial35 (MOREIRA: 1997). 

Destacamos, por oportuno e novamente, o ensinamento de DIOGO DE FIGUEIREDO 

(2001: 23): 

“Pelo princípio da autonomia, avança-se mais um passo na 

descentralização racional, com a finalidade de outorgar a necessária 

flexibilidade a entidades e órgãos para adequarem suas funções às 

diferentes necessidades de gestão da coisa pública, segundo suas 

características próprias e não obedientes a uma rígida conformidade 

com um padrão burocrático geral predeterminado. 

Assim, organizações e funções passam a ser pós-determinadas com 

vistas aos objetivos que lhes são confiados e não segundo 

competências predefinidas, atuando a partir de núcleos específicos e 

flexíveis, que deverão ser continuamente adaptados para melhor 

responderem aos diferentes problemas a serem enfrentados.”  

Então se deve perguntar: qual é o objetivo a ser atingido? No caso da prestação de um 

serviço público, que ele seja acessível para todos os cidadãos de maneira, em níveis de 

qualidade compatíveis com os custos da prestação. Quando tal equação é atingida, 

podemos dizer que o serviço é prestado de maneira eficiente.  

O primado da eficiência na Carta Política de 1988 assume um efeito dicotômico, pois 

exige uma melhor prestação de serviços para os administrados, da parte do Poder 

Público (efeito externo) e a racionalidade operacional (efeito interno). Não basta a 

simples prestação de serviços, é preciso produzir o seu melhor efeito. A eficiência, 

concluindo, consiste no desempenho concreto das atividades necessárias à prestação 

de utilidades públicas de modo a satisfazer, no menor espaço de tempo, as necessidades 

dos usuários com a imposição do menor encargo possível (onerosidade).  

Em paralelo, cabe notar que a fixação da finalidade do órgão é mais importante que a 

                                                           
35 Consulte a Lei 9657/1998 - coordenação pública. 
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fixação da sua competência36. Daí que os estados possuem, atualmente, a oportunidade 

de explorar suas loterias através de mecanismos institucionais modernos, abandonando 

de vez os grilhões historicamente impostos. Sobre a importância de se tentar novas 

estruturas administrativas é explicitada por EISNER (1993: 22) quando diz: 

“Each of the century’s major waves of regulation has provided an 

opportunity of experiment with new approaches to administration. 

Policy-makers combined new regulatory initiatives with administrative 

reform efforts designed to meet technical demands of the new policies, 

to accommodate interest groups, or to correct past failures.”  

É nesse caminho que se debate a o sentido de regulação de atividades pelo Poder 

Público, bem como seus objetivos. De nada adiante o Poder Público expedir normas e 

cobrar seu cumprimento se não há um entendimento claro sobre sua utilidade, seus 

objetivos. Essa função reguladora, no apanhado realizado por VITAL MOREIRA (1997)37, 

consiste: 

 “Começando por referir apenas à regulação estadual da economia, 

são numerosas e assaz divergentes as definições. Assim para Mitnick 

(1980:7) regulação é o controlo público administrativo da actividade 

privada de acordo com regras estabelecidas no interesse público” 

(public administrative policing of private activity with respect to a rule 

prescribed in public interest). Na definição de J.C. Strik (1990:3), a 

regulação consiste na “imposição de regras e controlos pelo Estado 

com o propósito de dirigir, restringir ou alterar o comportamento 

econômico das pessoas e das empresas, e que são apoiadas por 

sanções em caso de desrespeito”. Para M. Moram (1986:185) 

regulação é o sistema pelo qual “a discrição dos indivíduos e 

                                                           
36 Diogo de Figueiredo, in op. cit. p.26, promove a idéia de Administração Pública Coordenativa. No mesmo sentido, 

ressaltamos a obra de Vital Moreira - Administração autônoma e associações públicas. Coimbra, Coimbra, 1997. 

37 Auto-regulação profissional e Administração Pública. Coimbra: Almedina, 1997, pp. 34 e 35, citado por Marcos 
Juruena em op. cit. p. 128. 
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instituições é restringida por meio de imposição de normas (rules)”.  

Em adendo, CARLOS ARI SUNDFELD (2000:23) afirma que regulação é: 

“Característica de um certo modelo econômico, aquele que o Estado 

não assume diretamente o exercício da atividade empresarial, mas 

intervém enfaticamente no mercado utilizando instrumento de 

autoridade.” 

Como podemos verificar, não há um conceito preciso de regulação, pois o seu conteúdo 

representa um fenômeno complexo e multifacetário. Mas para MICHEL GENTOT (1994), 

a regulação é exercida através de três atividades: editar as normas, aplicar as normas e 

reprimir as infrações38. Estas atividades básicas do agente regulador são direcionadas, 

na maioria das vezes, para três campos: a) a regulação de monopólios (equilibra a ação 

dos agentes em mercados monopolizados ou com baixa concorrência); b) a regulação 

para a concorrência (induz a concorrência e puni práticas anticompetitivas)39; e c) a 

regulação de serviços públicos (para assegurar a sua universalização, qualidade e 

preço)40.  

Ainda com relação aos objetivos do exercício da regulação pública, JURUENA (2000; 129) 

considera a regulação como: a) regulação de monopólios, em relação aos quais devem 

ser minimizadas as forças do mercado através de controles sobre os preços e a qualidade 

do serviço; b) regulação para competição, com vistas a viabilizar a sua existência e 

continuidade; e c) regulação social, assegurando a prestação do serviço em caráter 

universal e a proteção ambiental41.  

Por sua vez, são pressupostos da realização da regulação em um ambiente de 

Administração gerencial, os seguintes aspectos: a) independência política dos gestores; 

                                                           
38 Les Autorités Administratives Indépendantes, Montchrestien, Paris, 1994, p. 41. 
39 No atual sistema jurídico brasileiro, o desestímulo a concentração econômica está presente nas mais variadas 
legislações, inclusive nas que regularam os artigos 37, XXI e 175 da CR/88.  
 
40 Para mais detalhes, consulte Alexandre dos Santos Aragão, in Agências Reguladoras, p. 25. 
 
41 Também neste sentido, Sundfeld in op. cit. p.18. 
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b) uso da técnica nas decisões; c) independência normativa; d) independência 

administrativa; e e) autonomia financeira. E, por fim, é desejável que o agente regulador 

mantenha uma equidistância na solução de conflitos entre o Estado (Administração 

Pública) e os agentes privados (empresas e consumidores)42.  

 

3.2. Identificação dos Riscos Regulatórios 

O risco regulatório não corresponde apenas às relações do agente regulador com os 

agentes privados (operador dos jogos e os consumidores). Este risco comporta as 

relações intra-institucionais governamentais e destas com os demais agentes privados. 

Os relacionamentos cruzados podem ser um obstáculo à obtenção de respostas em 

tempo hábil, pela falta de coordenação entre os atores.  

Em resumo, é o potencial de assimetrias entre a regulação em nível federal e a regulação 

exercida em cada estado da Federação. Como foi explicitado anteriormente, cada ente 

possui a competência material para explorar seus respectivos serviços públicos de 

loterias, mas isso não quer dizer que não haja conflitos entre eles. 

Mas independentemente da possibilidade de conflitos, cabe aos estados propiciar um 

ambiente favorável a evolução contínua dos serviços.  

Uma das agendas principais de um agente regulador deve ser: construir mecanismos 

institucionais de incentivo aos agentes privados, e por fim, obter destes um 

comportamento socialmente racional (MELO: 1996; 70). Na mesma linha de raciocínio, 

a retirada da máquina estatal do setor em foco exige um redesenho da estrutura de 

incentivos para os diversos agentes (ou atores), de maneira a assegurar a prevalência 

dos comportamentos de cooperação e da racionalidade coletiva sobre os diversos 

interesses comuns ou conflitantes.  

Para muitos autores, a criação de um ambiente de cooperação, com coordenação e com 

estabilidade, propício para os investimentos privados passa pela descentralização da 

                                                           
42 Consultar Aragão em Agências Reguladoras, Forense, 2001, pp. 9 a 15. 
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Administração Pública e das funções do Estado. Neste sentido DINIZ (1996; 13) observa: 

“As novas condições internacionais e a complexidade crescente da 

ordem social pressupõem um Estado dotado de flexibilidade, capaz de 

descentralizar as funções, transferir responsabilidades e alargar, ao 

invés de restringir, o universo de atores participantes, sem abrir mão 

dos instrumentos de controle e supervisão.” 

 Paralelamente, sublinhamos a posição de Nunes (1998; 1): 

“Os rápidos avanços tecnológicos e a vantagem competitiva 

internacional, demonstrados por algumas economias mais 

liberalizadas, como maior capacidade de investimentos, certamente 

contribuíram para a emergência de um novo modelo de Estado, no 

qual insere um novo modelo de regulação.” 

Contudo o caminho para a descentralização efetiva encontra alguns obstáculos, 

segundo MELO (1996; 78 e 79): a transferência de receita pública sem o 

comprometimento com o retorno desta; conflitos de competência; utilização de 

burocracias locais desqualificadas; perda da capacidade regulatória e de formulação de 

políticas públicas pelo governo central; redução da capacidade de financiamento do 

governo central em função da transferência de recursos; clientelismo do governo local 

para com as elites locais; e fragmentação institucional (perda da coordenação 

institucional).  

Neste processo de reforma, dois conceitos ganharam evidência nas últimas décadas: 

governance e accountability. Governança (governance) é conceituada pelo Banco 

Mundial como a maneira pela qual o poder é exercido na administração de recursos 

econômicos e sociais tendo em vista o desenvolvimento (Melo: 1996; 68).  

A governança, em resumo, deve promover a cooperação institucional de maneira a 

reduzir os custos de transação. Deve, também, impedir que as instituições sejam 

capturadas por determinados grupos de interesses (rent seeking) e, sob este prisma, a 

accountability é uma ferramenta indispensável. 
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A governança, vale destacar, refere-se à capacidade do governo em efetivar as suas 

decisões (forma + substância). Neste sentido, é desejável que o modus operandi da 

Administração deixe de ser burocrático e passe a ser gerencial43 (NUNES: 1998; 16). 

Já o sentido de accountability pode ser entendido como mecanismos de controle 

(prestação de contas) e transparência visando à manutenção da responsabilidade das 

decisões governamentais. Daí que instrumentos tecnológicos de apuração em tempo 

real e disponibilização via WEB são cada vez mais relevantes para tomada de decisões 

pelos gestores públicos.  

O modelo de exploração dos serviços públicos de loterias por “agência reguladora” deve 

atender aos ideais de governança e accountability. Este modelo institucional é 

direcionado para o atendimento das necessidades de orientação dos agentes de 

mercado, garantir as condições de atração do capital privado, bem como a 

universalização dos benefícios (bens e serviços) e dirimir os conflitos entre os diversos 

interesses em jogo (governo, operadores, população, etc.).  

 

3.3. Opção Regulatória 

Verificamos acima o que é regulação de atividades em sentido amplo, incluindo quais 

são os atributos que definem um órgão público como agente regulador de um setor.  

Considerando a experiência recente no Brasil (desde os anos 90), mesmo que 

imperfeita, os exemplos de maior destaque são as agências do petróleo, de energia e de 

telecomunicações.  

Nessa direção, ficou claro que o modelo regulatório ideal seria através de um órgão com 

autonomia administrativa e financeira (autarquia no sentido do Decreto-Lei 200/67). Tal 

órgão descentralizado deve ser criado por lei e ter todas as suas competências e 

instrumentos determinados em tal diploma. 

                                                           
43 No mesmo sentido temos: Aragão, Juruena, Caio Tácito e Diogo de Figueiredo. Favor consultar a bibliografia. 
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Por oportunidade deste estudo, verifica-se que o DF optou por determinar a 

competência para elaborar estudos sobre loterias pela SECRETARIA DE ESTADO DE 

PROJETOS ESPECIAIS - SEPE, contudo verifica-se uma lacuna em relação ao órgão que 

será, efetivamente, o explorador dos serviços públicos de loterias, agente concedente 

e/ou regulador. 

Em relação à figura do Poder Concedente, este deve ser o DF, mas o agente regulador 

de mercado deve ser um órgão com os atributos acima indicados via lei, incluindo os 

atributos de editar norma e agir com poder de polícia (o enforcement), 

independentemente das regras expressas no contrato de concessão). 

Sendo assim e visando a construção de uma regulação efetiva do mercado de jogos 

lotéricos no Distrito Federal, e com fundamento no exposto anteriormente, se verifica a 

necessidade de editar outros diplomas para atribuir a secretaria de sua escolha as 

competências para expedir normas complementares, sobretudo para o exercício do 

poder de polícia44, conforme minuta abaixo. 

 

3.4. Minuta de Lei - Criação de órgão competente para regular loterias  

Diante dos temas abordados até o momento, vimos contribuir com nossa sugestão de 

Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo do Distrito Federal: 

MINUTA PROJETO DE LEI Nº ______, DE ___ DE ______ DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E A 
COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA LOTERIA 
BRASÍLIA NO ÂMBITO DO DISTRITO 
FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                                           
44 Por exemplo de agente regulador na esfera estadual temos a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS. Através da Assembleia Legislativa do estado, que aprovou a Lei 10.931/97 
(com alterações introduzidas pela Lei 11.292/98), a AGERGS é uma autarquia especial e apresenta como objetivos: a 
prestação de serviços adequados, econômica e financeiramente equilibrados, a garantia de harmonia entre os 
interesses dos usuários, concessionários e Governo, bem como o zelo pelo equilíbrio econômico-financeiro dos 
serviços públicos delegados. 
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Fica autorizada a criação da autarquia LOTERIA BRASÍLIA. 

§ 1º A LOTERIA BRASÍLIA é responsável pela orientação, acompanhamento e 

exploração dos serviços públicos de loterias e jogos, incluindo as atividades de 

regulação, de fiscalização e de penalização daqueles que atuam nessas 

atividades no âmbito do Distrito Federal. 

§ 2º A LOTERIA BRASÍLIA é entidade autárquica vinculada à Casa Civil com a 

finalidade de gerar recursos para a promoção de políticas de bem-estar social e 

de programas nas áreas de assistência, desportos, educação, saúde e 

desenvolvimento social. 

Art. 2º Cabe à LOTERIA BRASÍLIA executar, direta ou indiretamente, mediante 

concessão, permissão ou outra forma prevista em lei, o serviço público de 

loterias e jogos, incluindo todas as modalidades de jogos envolvendo apostas e 

sorteios, que sejam previstos em lei, bem como os que venham a ser, de maneira 

a assegurar recursos para o cumprimento de sua missão institucional. 

§ 1º Fica permitida à delegação da exploração da loteria distrital à iniciativa 

privada. 

§ 2º Na hipótese de concessão do serviço público de loterias distrital à iniciativa 

privada, incumbe à LOTERIA BRASÍLIA a fiscalização da respectiva exploração, a 

fim de garantir o permanente cumprimento das obrigações contratuais 

assumidas, sobretudo a integridade da distribuição da premiação anunciada e a 

exatidão dos pagamentos devidos ao Distrito Federal. 

§ 3º Na hipótese de exploração direta do serviço público de loterias pela 

LOTERIA BRASÍLIA, as empresas fornecedoras de infraestrutura e de solução 

tecnológica poderão ser contratadas conforme a lei de licitações e contratos 

administrativos. 

 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DA LOTERIA BRASÍLIA 

 

Art. 3º Compete à LOTERIA BRASÍLIA: 
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I - definir o modelo de exploração dos jogos indicados no capítulo anterior, por 

meio físico, de base territorial, bem como os jogos com geração e apostas 

virtuais, incluindo o comércio eletrônico, podendo fazer tais explorações direta 

e indiretamente, através de contratação de serviços, de concessão e de 

licenciamento, conforme o caso;  

II - promover e implantar programas e projetos que visem à exploração eficiente 

e responsável do mercado; 

III - articular-se com instituições congêneres de outras unidades da federação, 

com vistas à conjugação de esforços e à concretização de objetivos comuns; 

IV - fiscalizar as atividades relacionadas à exploração das modalidades de jogos 

que envolvam sorteios e apostas decidindo, definitivamente, sobre os processos 

administrativos de sua alçada e, se for o caso, aplicando as multas e demais 

medidas sancionatórias previstas na lei, assegurado sempre o direito ao 

contraditório e à ampla defesa; 

V - determinar, sempre que necessário, a realização de auditorias, inquéritos, 

sindicâncias ou outras averiguações tangentes à gestão e funcionamento dos 

agentes exploradores, incluindo sua situação econômica, financeira ou 

tributária, assegurando a integridade da prestação do serviço público de loterias 

e da exploração dos jogos envolvendo sorteios e apostas; 

VI - homologar os sistemas técnicos e tecnológicos relacionados aos jogos de 

maneira geral, incluindo as apostas via rede internacional de computadores ou 

por qualquer outro meio de comunicação;  

VII - disciplinar a exploração das atividades lotéricas, incluindo códigos de 

conduta ou manuais de boas práticas no âmbito dos jogos de sua competência;  

VIII - desenvolver outras atividades correlatas. 

§ 1º A LOTERIA BRASÍLIA está autorizada a desenvolver mecanismos de 

cooperação administrativa com outros entes da Federação, em especial em 

matéria de prevenção e punição de práticas ilícitas relativas a jogos, sorteios e 

apostas com exploração física ou via rede mundial de computadores. 

§ 2º Adicionalmente ao parágrafo anterior, deve-se assegurar o jogo 

responsável, incluindo a criação de banco de dados com informação atualizada 

sobre as pessoas que, voluntária, administrativa ou judicialmente, se encontrem 

impedidas de jogar. 
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CAPÍTULO III 
DAS FONTES DE RECEITAS 

 

Art. 4º Constituem receitas da LOTERIA BRASÍLIA: 

I - o resultado apurado pela exploração direta ou indireta dos jogos indicados 

nesta lei; 

II - dotações orçamentárias consignadas em seu favor; 

III - recursos provenientes da celebração de contratos, credenciamentos, 

licenciamentos, convênios e acordos; 

IV - receitas oriundas da alienação de bens móveis e imóveis desincorporados 

de seu patrimônio; 

V - a cobrança de tarifas e emolumentos na forma da lei; 

VI - prestação dos serviços administrativos decorrentes da expedição e 

renovação obrigatória das licenças, certificados e homologações de sua alçada; 

VII - prestação de serviço de homologação de sistemas digitais, aplicativos e 

streaming voltados para a exploração dos jogos indicados nesta lei; 

VIII - prestação do serviço de análise de Planos Lotéricos apresentados por 

terceiros; 

IX - prestação do serviço de realização de sorteios avulsos em favor de terceiros; 

X - registro de campanhas promocionais envolvendo sorteios ou apostas; 

XI - prestação do serviço de auditoria de sorteios de terceiros; 

XII - licenciamento de suas marcas em favor de terceiros; 

XIII - outras rendas eventuais. 

§ 1º Quando a LOTERIA BRASÍLIA for explorada indiretamente via concessão, o 

valor da outorga será definido no processo de concessão, devendo constar dos 

instrumentos necessários à seleção do concessionário. 

CAPÍTULO IV 
DAS VEDAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 5º Fica vedada a exploração de qualquer modalidade lotérica, incluindo os 

jogos envolvendo sorteio e apostas, no âmbito do Distrito Federal, sem a prévia 

autorização da LOTERIA BRASÍLIA, ressalvados os serviços de loteria explorados 

pela União Federal. 
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Art. 6º O descumprimento desta lei e dos seus regulamentos serão penalizados 

na forma da Legislação. 

 

CAPÍTULO V 
DA EXPLORAÇÃO INDIRETA DOS SERVIÇOS DE LOTERIA 

 

Art. 7º A exploração do serviço de loterias e jogos poderá ser executada pela 

iniciativa privada mediante concessão, permissão ou outra forma, desde que 

previstas em lei. 

§ 1º A exploração indireta do serviço de loterias e jogos poderá ter por objeto 

uma, mais de uma ou todas as modalidades lotéricas e jogos, na forma 

consignada no edital da licitação. 

§ 2º Fica vedada a concessão de uma mesma modalidade de loterias e jogos para 

mais de um concessionário no âmbito do Distrito Federal. 

 

CAPÍTULO VI 
DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 8º A fiscalização relacionada à exploração das atividades de que trata esta 

lei, incluindo os meios digitais, será realizada por meio de servidores da LOTERIA 

BRASÍLIA. 

Parágrafo único. A fiscalização poderá requisitar o auxílio das forças policiais, 

sempre que houver necessidade. 

Art. 9º Para fins de fiscalização, devem ser adotadas as seguintes definições: 

I - QUANTITATIVO DE VENDA: Quantia total arrecadada com a venda de bilhetes 

e/ou com o registro de apostas, em jogos lotéricos e/ou jogos de fortuna e/ou 

jogos de azar, no âmbito do Distrito Federal.  

II - PAYOUT: Pagamento das premiações aos APOSTADORES/JOGADORES e dos 

tributos incidentes sobre esses pagamentos. 

III - ARRECADAÇÃO: Valor total recebido pela LOTERIA BRASÍLIA, em decorrência 

da exploração de jogos lotéricos, seja em decorrência de sua exploração direta 

(QUANTITATIVO DE VENDA subtraído o PAYOUT), seja em decorrência do 

recebimento da outorga de concessionária ou permissionária do serviço público, 

bem como outras maneiras indiretas de exploração permitidas pela lei. 
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IV - APOSTADOR ou JOGADOR: pessoa física que faz a aposta. 

V - CONCESSIONÁRIA ou PERMISSIONÁRIA: Pessoa Jurídica ou Consórcio 

contratado pela CONCEDENTE para explorar jogos lotéricos e/ou jogos de 

fortuna e/ou jogos de azar, no âmbito do Distrito Federal, mediante o 

pagamento de outorga. 

VI - CONCEDENTE: LOTERIA BRASÍLIA ou qualquer outro órgão que tenha feito a 

concessão dos serviços de jogos lotéricos e/ou jogos de fortuna e/ou jogos de 

azar, no âmbito do Distrito Federal, antes da edição desta Lei. 

V - NETWIN: QUANTITATIVO DE VENDA subtraído o PAYOUT. 

VI - REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA/PERMISSIONÁRIA: total de receitas 

apuradas com o QUANTITATIVO DE VENDA, subtraídos o PAYOUT (pagamento 

das premiações e os tributos incidentes sobre esses pagamentos) e a 

ARRECADAÇÃO (pagamento destinado ao CONCEDENTE).  

Art. 10. A destinação da arrecadação será regulamentada por Decreto do Poder 

Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei. 

 

CAPÍTULO VII 
DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 11. A organização interna da LOTERIA BRASÍLIA será regulamentada por 

Decreto do Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta 

Lei. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. O pagamento do prêmio será sempre realizado com a identificação do 

sorteado ou do vencedor da aposta registrada. 

Art. 13. Os estabelecimentos e pontos de venda responsáveis pela distribuição 

e venda de bilhetes de loteria ou de outros jogos que envolvam sorteios e 

registro de apostas estão sujeitos ao licenciamento prévio da LOTERIA BRASÍLIA. 

Parágrafo único. A autorização de funcionamento, de que trata o caput será 

expedida em conformidade com as normas expedidas pela LOTERIA BRASÍLIA. 

Art. 14. É terminantemente proibida a utilização dos serviços lotéricos aos 
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menores de idade, bem como a compra e ou registro de aposta em favor de 

menor. 

Art. 15. É proibida a comercialização de modalidades lotéricas não previstas na 

legislação federal. 

Art. 16. Para a execução do disposto nesta lei fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir os necessários créditos adicionais no Orçamento Anual do Distrito 

Federal, bem como a efetuar as demais adequações orçamentárias ao seu 

cumprimento.  

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

3.5. Minuta de Decreto Regulamentar - Destinação da Arrecadação advinda da 

exploração de loteria no Distrito Federal 

Após a criação da LOTERIA BRASÍLIA, conforme minuta acima sugerida, faz-se necessário 

a edição de Decreto Regulamentar para especificar a destinação de recursos de 

arrecadação e atividades próprias da LOTERIA BRASÍLIA. 

Com isso, vimos contribuir com nossa sugestão de minuta de Decreto que disporá sobre 

a destinação dos recursos arrecadados: 

MINUTA DE DECRETO Nº ________, DE ____ DE _______ DE 2021 

 

DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO DE 
RECURSOS DE ARRECADAÇÃO E 
ATIVIDADES PRÓPRIAS DA LOTERIA 
BRASÍLIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere 

o artigo 100, inciso VII da Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em vista o que 

consta do Processo Administrativo nº (número do processo); 

CONSIDERANDO o teor da Lei nº _____, que dispõe sobre o estabelecimento e 

a competência da Loteria Brasília no âmbito do Distrito Federal e dá outras 
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providências; e 

CONSIDERANDO a necessidade de supervisão aos programas e projetos de 

interesse social, da assistência às populações carentes, bem como apoio às 

atividades governamentais, DECRETA:  

Art. 1º O resultado líquido apurado pela autarquia LOTERIA BRASÍLIA será 

aplicado em programas e projetos de interesse social, relacionados 

precipuamente à saúde, educação, ação social, e seguridade social, conforme as 

seguintes destinações: 

I - 20% será destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE; 

II - 20% será destinado à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 

III - 20% será destinado à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 

IV - 20% será destinado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES; 

V - 5% será destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER; 

VI - 5% será destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA 

CRIATIVA; 

VII - 5% será destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO; e 

VIII - 5% será destinado à FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO. 

Parágrafo único. A Loteria de Brasília deverá realizar os repasses tratados no 

caput deste artigo via descentralização de recursos financeiros, nos moldes do 

Decreto nº 37.427/16 do Distrito Federal e suas alterações. 

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

4. MODELAGENS JURÍDICAS 

Conforme assentado pelo e. STF (ADPF 492 e 493) um corolário do enquadramento da 

exploração lotérica enquanto serviço público é a possibilidade de o legislador autorizar 

a prestação deste serviço público na modalidade indireta, por meio de concessão ou 

permissão.  

Isso porque a Constituição Federal de 1988 estabeleceu como cláusula genérica, no art. 

175, que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
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concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 

Desse modo, para viabilizar a concessão dos serviços de implantação e operação de 

loterias e jogos estaduais, no âmbito do Distrito Federal propomos como modelagem 

jurídica, que seja feita uma concessão comum, por um período de 20 (vinte) anos, em 

detrimento de uma Parceria Público-Privada ou um contrato administrativo regido pela 

Lei nº 8.666/93 ou ainda o contrato de Permissão. 

Isso porque as PPPs foram instituídas com a finalidade de viabilizar aqueles serviços e/ou 

obras públicas cuja exploração pelo contratado através de cobrança de tarifas de seus 

usuários não fossem suficientes para remunerá-lo; quando a prestação dos serviços não 

envolvesse a contraprestação por seus usuários ou, ainda, quando a exploração do 

empreendimento não fosse suficiente, por si, para pagar o investidor privado. 

Nesses casos, faz-se necessária a contrapartida do parceiro público ao parceiro privado, 

fato esse que distingue substancialmente as PPPs das concessões comuns. 

Diante disso, a Parceria Público-Privada mostra-se inadequada para a implantação e 

operação de loterias e jogos estaduais, no âmbito do Distrito Federal, haja vista que não 

haverá o pagamento de qualquer contraprestação ao concessionário.  

No caso de exploração de loterias, caberá ao concessionário a implantação e exploração 

dos serviços de loterias e parte da receita auferida será repassada ao Poder Concedente, 

a título de outorga, o que é incompatível com uma PPP.  

Em relação à simples contratação dos serviços via contratos administrativos, regido pela 

Lei nº 8.666/93, existem diversos empecilhos, que demonstram que esse tipo de 

contratação é desvantajoso, quando comparado com o Contrato de Concessão.  

Em primeiro lugar, importante destacar que a Lei de Licitações é utilizada para 

contratação de obras, serviços, compras, alienações e locações. 

Para essas licitações, a Lei nº 8.666/93 dispõe quais são os tipos de licitação viáveis: 

“Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 
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Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 

conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 

pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

 § 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto 

na modalidade concurso: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o 

licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

do edital ou convite e ofertar o menor preço; 

II - a de melhor técnica; 

III - a de técnica e preço. 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou 

concessão de direito real de uso.”  

Nota-se que a Lei de Licitações não apresenta o tipo de licitação de maior outorga, que 

é exatamente o tipo e licitação previsto na Lei nº 8987/95, para concessão de serviços 

público. 

Esse tipo de licitação mostra mais aderente e adequada ao objeto estudo, onde o Poder 

Público transfere à iniciativa privada todos os investimentos e responsabilidades pela 

implantação e exploração de um serviço público e recebe ao final, um valor, conforme 

a proposta do licitante vencedor, pela outorga da concessão, portanto, a Lei nº 8.666/93 

aderente ao tipo de licitação que é mais vantajoso ao erário no caso das loterias. 

Novamente: o próprio art. 175 da Constituição Federal estabelece que “incumbe ao 

Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 

Portanto, considerando que a Lei que rege as concessões e permissões é da Lei nº 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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8.987/95, a formalização de simples contrato administrativo, regido pela Lei de 

Licitações mostra-se inadequado para uma relação de longo prazo e capaz de abrigar 

investimentos mais robustos. 

Além disso, ainda que fosse possível, nos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 cabe ao 

Poder Público toda a responsabilidade por remunerar o contrato por todos os 

investimentos e serviços prestados, o que também inviabiliza esse tipo de contratação. 

Mais ainda, a Lei nº 8.666/93 impõe a limitação aos prazos dos contratos de prestação 

de serviços, que não podem ultrapassar 60 (sessenta) meses (artigo 57, II, da Lei Federal 

nº 8.666/93), o que obriga, portanto, a licitação periódica de seus objetos e, com isso, a 

impossibilidade de investimentos de grande monta, sob pena de inviabilizar esses 

pagamentos em curto prazo, repetimos. 

Por tal abordagem, a contratação via Lei nº 8.666/93 não se apresenta vantajosa haja 

vista a ausência de escala e de conjunto em relação aos serviços. Outra dificuldade do 

regime de contratação é a imposição legal de fracionamento do objeto dos contratos, 

conforme artigo 23, §1º, da Lei Federal nº 8.666/9345.  

Se optasse pelo regime desta lei, é possível que o Estado fosse obrigado a realizar 

diversas licitações: para aluguel dos espaços onde seriam implantados os pontos de 

venda; para o desenvolvimento dos sistemas e softwares necessários; para a prestação 

dos serviços de loterias; para o fornecimento de mobiliário e material de informática 

necessário, etc. 

Com isso, haveria riscos (i) de descasamento cronológico desses contratos; (ii) dos 

diversos contratados terem interesses divergentes; e (iii) do inadimplemento de uma 

das avenças afetar as outras. Nesse sentido, a ocorrência de quaisquer desses riscos 

                                                           
45 Contudo, cabe ressalvar que a LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTERJ explora suas loterias utilizando a 
contratação de serviços, nos termos da Lei nº 8.666/93, desde os anos 90 do século passado. Sendo reconhecido pela 
Corte de Contas como “contrato de receita”. Tal construção foi necessária diante do art. 1º do Decreto-Lei 204/67, 
que assim determinava: art 1º A exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas do Direito Penal, 
constitui serviço público exclusivo da União não suscetível de concessão e só será permitida nos termos do presente 
Decreto-lei (grifo nosso). Ou seja, até o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em 2020, o regime 
de concessões para exploração de loterias era uma incerteza jurídica. 
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afetariam diretamente o interesse público na implantação dos serviços de loteria. 

Some-se a isso o fato da Lei Federal nº 8.666/1993 atribuir ao Estado os riscos de ordem 

técnica e política, além da condução da implantação e serviços, gerando insegurança 

para a implantação do projeto.  

Em contrapartida, essa insegurança é contornada nas concessões, visto que os riscos do 

projeto são assumidos pela concessionária, responsabilizando-se pelos investimentos e 

por sua remuneração, e ainda por garantir o pagamento de uma outorga ao Poder 

Concedente. 

Portanto, os contratos administrativos não viabilizam alavancagem nem ganhos de 

eficiência para a Administração. Também não admitem partilha adequada de riscos, que 

ficam carregados no ente público e são absorvidos pelo erário. 

Além disso, os contratos administrativos não viabilizam o recebimento de recursos pelo 

Poder Concedente. 

Com isso, esse tipo de contratação de serviço público mostra-se totalmente inadequado. 

Por fim, ainda poderia se cogitar da permissão do serviço de loterias, modalidade que 

juridicamente, mostrar-se-ia, adequada. 

Tanto a concessão, quando a permissão, são formalizadas por meio de contratos 

administrativos, bem como possuem o mesmo objeto, qual seja: a prestação de serviços 

público, e representam a mesma forma de descentralização, sendo ambos resultantes 

da delegação negocial. Outrossim, denota-se que ambos os institutos não dispensam 

prévia licitação e, de forma idêntica, recebem a incidência de várias particularidades 

inerentes a este tipo de delegação, como, por exemplo, supremacia do Estado, 

mutabilidade contratual, remuneração tarifária.  

Não obstante, “enquanto a concessão pode ser contratada com pessoa jurídica ou 
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consórcio de empresas, a permissão só pode ser firmada com pessoa física ou jurídica46”.  

Assim, não há possibilidade de concessão com pessoa física, nem permissão com 

consórcio de empresas, fato esse que pode afetar a competitividade do certame, visto 

que a possibilidade de consórcio proporciona a ampliação da concorrência. 

Em segundo lugar, depreende-se do conceito insculpido no inciso IV do artigo 2º da Lei 

nº 8.897/1995, que o ajuste é proveniente de delegação a título precário, ressalva que 

não é aplicada na definição da concessão.  

Assim, o legislador definiu que a permissão é dotada de precariedade, estando o 

particular que firmou o ajuste com a Administração sujeito ao livre desfazimento por 

parte desta, sem que subsista direito à indenização por eventuais prejuízos. 

Esse aspecto, pode retirar o interesse de potenciais interessados na futura licitação, vez 

que caberá ao concessionário investimentos de grande monta, sem qualquer garantia 

de continuidade do contrato e sem direito à indenização. 

Por outro lado, a adoção da modalidade concessão comum mostra-se adequada e em 

consonância com os objetivos ora propostos. 

Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual o Estado atribui a 

alguém o exercício de um serviço público, para que o execute em nome próprio, por sua 

conta e risco, remunerando-se pela própria exploração do serviço, via de regra, 

mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço47. 

Importante destacar que o Poder Concedente transfere ao concessionário a execução e 

não a titularidade do serviço para o particular, mantendo o Estado total disponibilidade 

sobre o serviço concedido.  

Para tanto, o Poder Concedente dispõe de uma série de poderes sobre o serviço 

                                                           
46 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2011, p. 383. 
 
47 Nesse sentido, v. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, 28 ed. São Paulo: Malheiros, 
2011, p.709-710; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, p. 297. 



 
 
 
 
 

51 
 

prestado pelo concessionário, dentre os quais citamos alguns dos arrolados no art. 29 

da Lei nº 8.987/95: 

a) poder de regulamentação das atividades concedidas; 

b) poder de fiscalização, que o autoriza a acompanhar diretamente as atividades 

desenvolvidas pelo concessionário; 

c) poder de alteração unilateral das cláusulas regulamentares, isto é, concernentes 

às condições do funcionamento, organização do serviço e desfrute pelos 

usuários.  

d) poder de intervir na administração do concessionário; 

e) poder de impor sanções ao concessionário inadimplente; 

f) poder de extinguir a concessão antes de findo o prazo inicialmente estatuído, 

sempre que o interesse público o aconselhar.  

A Lei nº 8.987/95 prevê, entre os encargos do Poder Concedente, o de extinguir a 

concessão nos casos nela previstos (art. 29, IV) e, no art. 35, enumera os casos de 

extinção da concessão.  

A extinção da concessão por ato unilateral do Poder Concedente compreende três 

modalidades:  

1. Encampação, que é o encerramento da concessão, por ato do concedente, 

durante o transcurso do prazo inicialmente fixado, por motivo de 

conveniência e oportunidade administrativa, sem que o concessionário haja 

dado causa ao ato extintivo. Isso sucede quando o Poder Público resolve, por 

alguma razão de ordem administrativa ou política, assumir diretamente o 

serviço concedido ou substituí-lo por outro tipo de serviço, mais capaz de 

satisfazer as necessidades públicas. A indenização é devida porque a 

antecipação do encerramento da concessão, ao prazo previsto, repercute 

diretamente sobre a equação econômico-financeira. O concessionário deve 

receber o capital não amortizado e os lucros cessantes. O art. 37 da Lei nº 

8.987/95 estabeleceu necessidade de lei autorizativa e pagamento prévio de 

indenização e, ao cogitar da indenização em tal caso (art. 36, por remissão do 

art. 37) só se refere à indenização das parcelas não amortizadas ou 
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depreciadas atinentes aos bens reversíveis; porém, obviamente, haveria 

agravo à equação econômico-financeira do contrato se não houvesse 

indenização pelos lucros cessantes.  

2. Caducidade, que é a modalidade de encerramento da concessão, por ato do 

concedente (decreto) antes da conclusão do prazo inicialmente fixado, em 

razão de inadimplência do concessionário. A inexecução total ou parcial do 

contrato dará margem à aplicação de sanções ou declaração de caducidade. 

Nesse caso, o Poder Público pagará apenas a parcela não amortizada do 

capital representada pelos equipamentos necessários à prestação do serviço 

e que reverterão ao concedente. A apuração do valor devido será feita no 

decurso do processo e a indenização não precisa ser prévia e dela descontar-

se-ão as multas contratuais e os danos causados pelo concessionário (art. 38, 

§§ 4º e 5º).  

3. Anulação da concessão. Terá lugar quando houver sido outorgada com vício 

jurídico. Se não tiver havido má-fé do concessionário, cabe-lhe indenização 

pelas despesas efetuadas e, no caso de já se encontrar o serviço em 

funcionamento, revertidos os bens, terá de ser indenizado pelas parcelas não 

amortizadas.  

Importante destacar que, não obstante todos os poderes atribuídos ao Poder 

Concedente, a definição de equação econômico-financeira das concessões, que espelha 

a relação entre receitas e custos, tomada no momento da celebração do contrato, deve 

ser sempre mantida, com a finalidade de assegurar a viabilidade do empreendimento. 

Assim, a concessionária faz jus a um reequilíbrio do ajuste diante de: a) alterações 

unilaterais do contrato promovidas pela Administração Pública; b) fatos imprevistos; c) 

atos governamentais alheios ao próprio contrato (fato do príncipe), conforme restará 

detalhado a seguir, na matriz de riscos. 

Por fim, a Concessão permite que o Poder Concedente receba uma outorga, pela 

concessão dos serviços concedidos, o que assegura uma vantagem econômica ao Poder 
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Público. 

Portanto, a modalidade concessão comum mostra-se a mais adequada e aderente aos 

objetivos ora propostos. 
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5. NECESSIDADE DE LEI AUTORIZATIVA 

A Lei nº 9.074/1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências, aduz que: 

“Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de 

concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e 

fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento 

básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas 

Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e 

Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, 

de 1995.” 

Do mesmo modo, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõe que: 

“Art. 186. Cabe ao Poder Público do Distrito Federal, na forma da lei, a 

prestação dos serviços públicos, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, e sempre por meio de licitação, observado o 

seguinte: 

I - a delegação de prestação de serviços a pessoa física ou jurídica de 

direito privado far-se-á mediante comprovação técnica e econômica de 

sua necessidade, e de lei autorizativa;”. 

Com isso, para a concessão ora objeto de estudo, faz-se necessária a edição de lei 

autorizativa, conforme modelo abaixo. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987cons.htm
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5.1. Minuta de Lei Autorizativa da Concessão 

MINUTA DO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A CONCESSÃO  

PROJETO DE LEI N° __, DE ___ DE ___ DE 2021 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Distrito Federal AUTORIZADO a conceder à 

iniciativa privada os serviços de implantação e operação de loterias e jogos no 

âmbito do Distrito Federal. 

Art. 2º A delegação da exploração dos serviços à iniciativa privada será efetivada 

mediante celebração de contrato de concessão nos termos da Lei Federal nº 

8.987/95 e, necessariamente, precedida de licitação. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  



 
 
 
 
 

56 
 

6.  FORMA, MODALIDADE E TIPO DE CONTRATAÇÃO 

Definida que a modalidade concessão comum mostra-se a mais adequada e 

aderente aos objetivos ora propostos, além de trazer maiores vantagens econômicas ao 

Poder Concedente, resta-nos definir a forma, a modalidade e o tipo de contratação. 

6.1. Forma 

A licitação deverá ocorrer em lote único, cujo vencedor será responsável pela totalidade 

dos serviços e investimentos objeto da concessão. Essa forma é a que melhor viabiliza a 

concessão. 

6.2. Modalidade 

A licitação deve ser na modalidade de concorrência, nos termos do artigo 2º, inciso III 

da Lei Federal nº 8.987/1995. 

6.3. Tipo 

A licitação deve ser do tipo maior oferta, consubstanciada na maior outorga a ser paga 

ao Poder Concedente pelo objeto da concessão, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei 

nº 8.987/1995.  
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7. PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato de concessão, neste modelo, foi definido em 20 (vinte) 

anos, podendo ser prorrogada por igual período. 

O prazo foi definido a partir de indicações objetivas do estudo econômico-financeiro à 

luz do critério de sua compatibilidade com os investimentos demandados e a previsão 

de receitas contida no Caderno 2 - Modelo Econômico-Financeiro. 
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8. POLÍTICA TARIFÁRIA 

Na Constituição de 1967, o artigo 167 exigia a fixação de tarifas que permitissem ao 

concessionário a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos 

serviços e assegurassem o equilíbrio econômico e financeiro. 

De modo diverso, a atual Constituição, no artigo 175, parágrafo único, inciso III, deixou 

ao legislador infraconstitucional a definição e a determinação dos princípios a 

orientarem a “política tarifária” e a escolha entre as possíveis opções no tocante à 

regulação dos preços.  

Assim, enquanto na Constituição anterior era a tarifa que assegurava o equilíbrio 

econômico, de acordo com a atual Constituição nada impede que a lei adote critério 

diverso, possibilitando, por exemplo, a fixação de tarifas mais acessíveis ao usuário 

(preço político) e compensando, por outra forma, o concessionário para manter hígido 

o equilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato, ou mesmo a fixação de tarifas 

de acordo com preços de mercado, sem, no entanto, abusar economicamente dos 

usuários. 

Inúmeros são os objetivos que podem vir a ser perseguidos por meio da instituição de 

uma política tarifária. 

Concretamente, verifica-se que a Lei nº 8.987/95 introduziu uma série de preceitos que 

podem representar, por si só, o fundamento de validade de medidas administrativas em 

matéria tarifária.  

Dentre eles destaca-se o princípio da modicidade tarifária (art. 6º, § 1º e art. 11) que, de 

certa forma, é um corolário da generalidade, pois sua observância propicia o amplo 

acesso de todos que tenham necessidade do serviço.  

Observa CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO48 que as tarifas não têm, nem poderiam 

ter, de modo algum, natureza contratual, imutável. “O contratual - e que, por isso, não 

                                                           
48 Curso de direito administrativo, p. 737. 
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pode ser unilateralmente modificado pelo Poder Público - é o valor resultante do 

equilíbrio econômico-financeiro, de que a tarifa é uma expressão, entre outras”. 

Atento a esses princípios e considerando a importância da política tarifária para o 

sucesso do projeto aqui estudado, tem-se que numa concessão que envolve em seu 

objeto a implantação e operação de loterias, que é um serviço público sui generis, em 

razão de sua característica predominante de atividade econômica, o preço das apostas 

serão reguladas pelo valor de mercado, mormente considerando a existência de uma 

concorrência consolidada há anos, que é a loteria federal, operada pela Caixa Econômica 

Federal. 

Importante destacar que todo o objeto da concessão, que envolve não somente a 

implantação do primeiro serviço de loteria do Distrito Federal, bem como sua 

exploração de forma pioneira, será implantado e operado com recursos estritamente 

privados, com risco atribuído diretamente à concessionária. 

Desse modo, incabível e inviável a intervenção do Poder Concedente na política tarifária 

da presente concessão, seja porque o preço das apostas não se caracteriza como uma 

tarifa propriamente dita, seja porque o preço das apostas é regulado pelo mercado. 

Importante ressaltar que não é razoável admitir que qualquer concessionária elevará os 

preços das apostas, de modo a ferir o princípio da modicidade tarifária, prescrito no art. 

6º, § 1º e art. 11 da Lei de Concessões. 

Isso porque, como dito, o presente serviço público não é necessário e indispensável à 

vida dos cidadãos, não se trata de serviço essencial. Além disso, a concessionária já 

iniciará sua operação com um grande concorrente já instalado e consolidado na cidade. 

Diante disso, a elevação do preço das apostas pela concessionária de forma exacerbada, 

diminuirá a comercialização de jogos e inviabilizará economicamente a concessão, o que 

certamente não é o interesse de qualquer concessionária, pois esse risco é exclusivo da 

concessionária. 

Por isso, a matriz de riscos aponta que qualquer intervenção do Poder Concedente no 

valor das apostas, poderá afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
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concessão o que demandará sua recomposição. 

Diante disso, o preço das apostas será estabelecido pela Concessionária, conforme o 

valor de mercado, de modo a conferir viabilidade à Concessão. 

Embora o art. 9º, caput, da Lei de Concessões estabeleça que a tarifa “será fixada pelo 

preço da proposta vencedora da licitação”, deve-se ter em vista que há hipóteses onde, 

dependendo do critério adotado para julgamento da licitação, as propostas não versem 

sobre valor de tarifa, tal como consta do artigo 15 da Lei nº 8.987/95, que estabeleceu 

sete critérios distintos de julgamento.  

Via de consequência, se o critério não for o de menor tarifa, fica para o licitante apenas 

a definição do valor da oferta pela outorga da concessão ou da proposta técnica, 

conforme o caso, devendo o Poder Concedente predefinir o valor da tarifa no edital, em 

se tratando de serviço público comum, ou ser definido conforme valor de mercado, no 

caso de serviços sui generis, como é o caso de loterias, que assemelha-se a atividade 

econômica e onde sequer podemos conceituar o preço das apostas como tarifa. 

Assim, no presente caso a concessão será remunerada mediante o pagamento do Preço 

pelos Apostadores, pelas apostas físicas ou virtuais, bem como por meio de outras 

fontes de receitas acessórias, nos termos da minuta do Contrato, onde os preços serão 

definidos pela concessionária, conforme valor de mercado, cabendo à concessionária o 

pagamento de outorga ao Poder Concedente, correspondente a um percentual sobre a 

receita bruta da concessionária. 
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9. REVERSÃO DE BENS 

Não há, no âmbito da concessão ora objeto de estudos, bens reversíveis e/ou bens 

vinculados à Concessão, cabendo à Concessionária adquirir/gerir/alienar livremente os 

ativos que entender necessários à execução do respectivo escopo. Sendo assim, quando 

do término do prazo contratual, não haverá reversão de bens ao Poder Concedente. 
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10. ANÁLISE DOS ASPECTOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS AO MODELO DE 

CONTRATAÇÃO SELECIONADO 

A tributação das operações de loterias físicas, possuem dois fatos geradores distintos e 

de maior relevo, que merecem nossa atenção e distinção: 

a) o pagamento do prêmio ao apostador (IRPF); e  

b) a distribuição e venda de bilhetes de loteria (ISS).  

A base de cálculo do primeiro é o valor do prêmio, seja ele em bens ou dinheiro.  

Trata-se de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, pois os prêmios em 

dinheiro obtidos em loterias são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte na 

alíquota de 30% (Lei nº 4.506/64 - Art. 14. Ficam sujeitos ao imposto de 30% (trinta por 

cento), mediante desconto na fonte pagadora, os lucros decorrentes de prêmios em 

dinheiro obtidos em loterias, mesmo as de finalidade assistencial, inclusive as 

exploradas diretamente pelo Estado, concursos desportivos em geral, compreendidos 

os de turfe e sorteios de qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de 

capitalização e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas). Via de 

consequência, o ganhador do prêmio recebe apenas o “rendimento” líquido, isento de 

qualquer outro ônus tributário. Cabe notar, ainda, que desde janeiro de 2008, o IR sobre 

prêmios obtidos em loterias incide apenas sobre o valor do prêmio em dinheiro que 

exceder ao valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Física - IRPF (art. 56 da Lei nº 11.941/2009).  

Já a alíquota dos prêmios pagos em bens ou serviços é de 25% (art. 63 Lei nº 

8.981/1995), seguindo as demais regras relacionadas acima.  

Na segunda hipótese de incidência (serviços relacionados à logística e pontos de venda), 

a base de cálculo será o valor efetivo do serviço.  

Importante notar que o valor do serviço não é o valor de face do bilhete de loteria, mas 

aquilo que é efetivamente percebido como remuneração pela atividade desenvolvida.  
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Obviamente, esses agentes da cadeia de logística e dos pontos de venda são tributados 

de acordo com suas condições como sujeitos passivos da obrigação tributária (simples 

nacional, lucro real, lucro presumido e assim por diante).  

O ISS (imposto sobre serviços) pode variar conforme a municipalidade, contudo a 

alíquota máxima é de 5% - motivo pelo qual deva ser considerada para fins estruturação 

financeira da cadeia de fornecedores envolvida. A incidência do ISS, nas atividades 

envolvendo sorteios e apostas, foi pacificada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF 

em 1976 (RE nº 79.709), vale destacar.  

A Lei Complementar nº 937, de 22 de dezembro de 2017, indica expressamente a 

incidência do ISS sobre os “serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 

de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os 

decorrentes de títulos de capitalização e congêneres”. (item 19 do Anexo Único da LC) 

Tratando-se especificamente dos pontos de venda, que pode também ser considerado 

como unidade lotérica que, ao assumir a condição de pessoa jurídica legalmente 

constituída, está sujeita à tributação vigente. Em resumo, temos as exações federais: 

IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido), bem como incidindo sobre receitas (faturamento) o PIS e COFINS (Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social). E, do ponto de vista operacional, temos os 

Impostos Municipais sobre receitas ou faturamento - ISSQN. Entende-se como receita 

ou faturamento da Unidade Lotérica o montante dos valores das comissões pela venda 

de produtos ou prestação de serviços, tal como apresentado anteriormente.  

Importante notar que tais Unidades Lotéricas (ou pontos de venda) podem optar pelo 

SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.  

Já utilização de pessoas físicas cadastradas como pontos de venda, cabe notar que elas 

serão tributadas pelo regime do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) nas alíquotas 

progressivas. Com efeito, cabe à fonte pagadora fazer o recolhimento na fonte e expedir 

o comprovante para fins de declaração de ajuste anual. Nesta situação, também incide 
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o ISS, uma vez que a lei determina que o contribuinte é o prestador do serviço (art. 5º 

da Lei Complementar nº 116/2003). Assim, a cada serviço pontual prestado pelo 

autônomo, o valor é recolhido no momento em que ele emite a Nota Fiscal referente à 

atividade.  

Já o "operador" da loteria, além dos tributos acima, será tributado, ao final, pelo IRPJ, 

seja no sistema de Lucro Presumido, seja no sistema de Lucro Real, nos termos da 

legislação. 

Então, uma vez definida qual a fração do “valor de face” do bilhete de loteria (ou da 

aposta registrada) será destinada ao fornecedor do serviço (operador ou pontos de 

venda), cabe ao mesmo fazer o recolhimento dos seus tributos em conformidade ao 

sistema pelo qual ele é regido.  
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11. DETALHAMENTO DAS RESPONSABILIDADES E DOS RISCOS ASSUMIDOS POR CADA 

UMA DAS PARTES - MATRIZ DE RISCOS 

A Matriz de Riscos constitui a análise de eventos, impactos, avaliação das probabilidades 

destes se concretizarem e bem como a sua mitigação. 

Considerada a variedade de riscos aos quais as concessões estão sujeitas, é fundamental 

a concepção de mecanismos de controle eficazes que minimizem a exposição aos riscos, 

salvaguardem os ativos e aumentem a exatidão e fidedignidade das informações com 

maior qualidade e confiabilidade.  

A avaliação de riscos permite identificar, entre outros pontos importantes: ameaças à 

realização dos objetivos; protege o capital investido; conhece as vulnerabilidades; evita 

perdas financeiras e avalia a probabilidade das ameaças se materializarem (os potenciais 

riscos tornarem-se perdas efetivas) e preveni-los, minimizá-los ou eliminá-los.  

Trata-se de importante ferramenta para consolidação dos riscos envolvidos nas 

concessões, bem como sua mensuração e tratamento. 

A seguir apresenta-se a Matriz de Riscos do Projeto, dividida em 11 blocos de riscos : 

 Riscos de Licitação; 

 Riscos de Projeto; 

 Riscos de Implantação; 

 Riscos de Demanda; 

 Riscos Operacionais; 

 Riscos Financeiros; 

 Riscos de Término Antecipado; 

 Riscos Jurídicos; 

 Riscos dos Jogos Responsáveis; 

 Riscos de Lavagem de Dinheiro; 

 Riscos de Fraude a Apostas. 
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1. RISCOS DE LICITAÇÃO 

  Risco Definição  Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

      
(Medidas, procedimentos ou mecanismos para 

minimizar o risco) 

(Público, privado 
ou 

compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, 
ocasional, remota 

ou improvável) 

1.1 
Recusa do vencedor 
da licitação a 
assinar o contrato 

Demora do procedimento de 
adjudicação e homologação 
do contrato em virtude da 
recusa do licitante vencedor 
em assinar o contrato, com 
consequente atraso das 
demais etapas da 
contratação. 

Previsão no edital que exija a garantia de proposta. Privado  Baixo Remota 

1.2 
Erros na proposta 
econômica 

Constatação superveniente 
de erros ou omissões na 
proposta econômica 

Definição no instrumento convocatório de que a 
proposta econômica é de exclusiva responsabilidade 
do licitante, e eventuais erros não serão suportados 
pelo Poder Concedente. Possibilitar à Comissão ou 
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta. 

Privado  

Alto, Médio 
ou Baixo (a 

depender do 
erro) 

Remota 

1.3 

Disponibilidade de 
recursos financeiros 
para o início da 
execução do 
contrato 

Risco de não haver capital 
disponível no mercado, no 
montante e condições 
previstas, para o início da 
execução do contrato 

Previsão no Edital e no Contrato de exigência de 
garantia de execução do contrato. Previsão no Edital 
que o licitante apresente modelo de negócio que 
ateste a viabilidade financeira. Previsão no Edital de 
atestação técnica e econômico-financeira dos 
licitantes  

Compartilhado  Alto Remota 
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1.4 

Vencedor da 
licitação não ser 
capaz de cumprir o 
contrato 

Risco da Concessionária não 
conseguir cumprir suas 
obrigações contratuais ou se 
tornar insolvente ou não 
deter as credenciais 
financeiras indispensáveis 
para viabilizar o projeto 

Previsão no edital de obrigação de atestação técnica 
e econômico-financeira dos licitantes. Previsão de 
contratação de plano de seguros. Previsão de 
garantia de execução do contrato. Previsão de 
penalidades e multas para o caso de 
descumprimento contratual. Previsão de indicadores 
de desempenho  

Privado  

Alto  
(no 

cronograma e 
custo do 
projeto) 

Remota 
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2. RISCOS DE PROJETO  

  Risco Definição  Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

      (Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco) 
(Público, 

privado ou 
compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

2.1 

Alteração do 
conceito de 
anteprojeto a 
pedido do poder 
público 

Alteração das 
premissas da 
concessão  

Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão do 
contrato voltada à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato nesta hipótese. Apresentação e discussão 
prévia com todos os agentes públicos envolvidos 

Público Médio Remota 

2.2 
Configuração de 
projeto  

Alterações de 
condições por parte 
do Poder Público, 
que não permitam a 
execução do plano 
de implementação 
dos projetos nos 
prazos previstos 

Avaliação das diretrizes de projeto constantes do edital de 
licitação e análise sobre a sua viabilidade e adequação. Reunião 
prévia com todos os agentes públicos envolvidos e obtenção de 
aprovação previamente ao início do projeto.  

Compartilhado Alto Remoto 

2.3 
Erro nas 
informações e 
estimativas  

Equívoco na 
estimativa de custo e 
tempo da execução 
das tarefas  

Utilizar, sempre que possível, métricas para criação das 
estimativas em detrimento das estimativas "por analogia". 
Garantir o acompanhamento da execução do projeto, 
nomeadamente no que se refere aos valores das folgas de 
execução das atividades e ao custo das mesmas. Utilização do 
modelo CPI e SPI 

Privado  
Médio 

(considerando 
% de ajuste) 

Frequente 
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3. RISCOS DE  IMPLANTAÇÃO  

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o risco) 

(Público, 
privado ou 

compartilhado) 

(Alto, 
Baixo, 

Médio) 

(Frequente, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

3.1 

Obtenção de 
licenças 
necessárias à 
colocação de 
publicidade 
exterior nas 
instalações dos 
Agentes 

Licenças necessárias à colocação de sinalética exterior em 
espaços comerciais / publicidade estática ou dinâmica no 
exterior dos estabelecimentos comerciais 

Elaboração de pareceres legais e 
ambientais de órgãos reguladores e 
afins. Previsão de cláusula isentando a 
Concessionária por atrasos gerados em 
razão da atuação de terceiros, 
especialmente atrasos na obtenção de 
licenças estaduais que permitam a 
colocação de sinalética no exterior dos 
estabelecimentos comerciais . 
Elaboração de pareceres legais de 
órgãos reguladores e afins.  

Publico Alto Ocasional 

3.2 

Roubos, furtos 
e/ou destruição 
de 
equipamentos 

Roubos/furtos/destruição dos equipamentos de suporte à 
atividade de jogos - terminais, impressoras - de materiais de 
promoção - sinalética interna e externa - dos boletins de 
jogo 

Obrigatoriedade de seguro de 
equipamentos e materiais por parte 
dos Agentes e/ou apresentação de 
caução de valor apropriado  

Privado Médio Frequente 

3.3 

Seguranças dos 
operários e 
demais 
funcionários 
(acidentes no 
trabalho de 
operação 
logística) 

Prejuízo causada por insegurança na execução das 
atividades do centro logístico 

Adoção das medidas de proteção 
individual definida para a atividade 
logística. Existência de um plano de 
segurança em toda a área de atividade 
logística. Plano de seguros de 
acidentes de trabalho. 

Privado Baixo Remota 
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3.4 
Caso fortuito e 
força maior 

Eventos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências 
incalculáveis, que retardam o prosseguimento e a 
conclusão das obras e intervenções. 

Plano de seguros (riscos de 
engenharia). Previsão de eventual 
recomposição da equação econômico-
financeira do contrato. Inserção de 
cláusula de revisão do contrato, caso 
exista impacto significativo no valor de 
receita definido 

Compartilhado 
(custos 

financeiros 
alocados no 

privado, 
impactos no 
cronograma 
alocados no 

Público) 

Baixo Remota 

3.5 

Manifestações 
Públicas, 
Greves ou 
movimentos 
sindicais/sociais 
gerais 

Realização de manifestações que atrasem o lançamento dos 
jogos, considerando a sua vertente de "dano potencial" que 
o jogo encerra 

Campanhas de divulgação do Projeto 
com ênfase na contribuição que as 
receitas do jogo terão na criação de 
novas respostas sociais no Estado de 
Brasília. Realização de campanha "de 
boas causas" 

Partilhado Médio frequente  

3.6 
Atraso na 
aprovação de 
novos produtos 

Demora da validação / aprovação de novos produtos e/ou 
na validação de alterações que se queiram introduzir em 
jogos já existentes  

Definição de procedimentos que 
priorizem a avaliação e decisão.                                            
Avaliação de impacto financeiro 
associado ao atraso com transposição 
do valor para a esfera publica 

Público Médio frequente 

3.7 

Alteração de 
diretrizes 
técnicas por 
decisão do 
poder 
concedente. 

Decisão do poder concedente que altere regras de 
concessão do jogo ao longo do período de concessão 

Avaliar os impactos e adotar medidas 
para recomposição econômico-
financeira do contrato. 

Público 

Alto, 
Médio ou 
Baixo ( a 

depender 
das 

alterações) 

Remota 

3.8 

Aumento 
extraordinário 
dos preços de 
insumos 

Risco de ocorrer um aumento extraordinário no preço dos 
insumos utilizados na produção dos jogos ou preço dos 
serviços necessários à sua distribuição e exploração, com 
impacto na rentabilidade do projeto 

Cláusula que atribua esse risco ao 
privado. 

Privado Alto Remota 
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3.9 

Condições de 
Pandemia ou 
de 
confinamento 

Condições que obriguem ao confinamento das populações 
com necessidade de limitar o acesso aos locais de jogo da 
rede física 

Avaliar o impacto financeiro e projetar 
o mesmo na contribuição a entregar ao 
estado 

Compartilhado Médio Remota 
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4. RISCOS DE DEMANDA 

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou mecanismos 
para minimizar o risco) 

(Público, 
privado ou 

compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

4.1 

Desvio em relação 
ao índice de 
penetração que se 
encontrar definido 
(NÃO SEI SE FAZ 
SENTIDO) 

Definido um índice de penetração do jogo no 
mercado de Brasília, monitorizar o mesmo, 
através de entidade independente, e avaliar 
se existiu a sua alteração 

Estudos prévios de demanda/oferta.  Criação 
de mecanismos que possibilitem ajustes na 
oferta em relação à demanda. Previsão de 
cláusulas proibindo novas concessões 
estaduais que, de alguma forma, possam  vir a 
constituir concorrência ao objeto de 
concessão. Previsão de cláusulas impondo ao 
Poder Público a obrigação de garantir as 
condições iniciais de concessão. 

Privado Médio Ocasional 

4.2 

Novas concessões de 
âmbito Federal que 
correspondem a 
uma alteração das 
condições de 
mercado que são 
atualmente 
conhecidas 

Existência de novas concessões de âmbito 
Federal que constituem concorrência em 
relação ao escopo do que se encontra 
atualmente definido  

Estudos prévios de demanda/oferta.  Criação 
de mecanismos que possibilitem ajustes na 
oferta em relação à demanda. Previsão de 
cláusulas proibindo novas concessões 
estaduais que, de alguma forma, possam  vir a 
constituir concorrência ao objeto de 
concessão. Previsão de cláusulas impondo ao 
Poder Público a obrigação de garantir as 
condições iniciais de concessão. 

Compartilhado 
conforme 

detalhado no 
contrato 

Alto Ocasional 
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5. RISCOS OPERACIONAIS 

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar 
o risco) 

(Público, 
privado ou 

compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

5.1 
Manutenção e 
modernização 

Custos de manutenção 
adicionais por estimativas 
incorretas do parceiro 
privado ou defeito latente na 
operacionalização do projeto. 

Exigência de experiência prévia em manutenção de 
infraestrutura tecnológica e plataformas de jogo.                             

Privado Médio Remota 

5.2 Custos trabalhistas 
Custos trabalhistas acima dos 
quantitativos estimados pelo 
parceiro privado 

Avaliação completa de todos os encargos incorridos 
previamente à apresentação da proposta econômica na 
licitação. Gestão dos terceiros contratados para 
verificação do cumprimento da legislação trabalhista. 

Privado Baixo Remota 

5.3 
Queda na 
qualidade de 
serviço 

Gestão inadequada por parte 
da rede de Agentes, do 
provedor de tecnologia ou do 
provedor de serviço logístico 

Definição de plano de formação o contínuo destinado a 
todos os stakeholders envolvidos na operação 

Privado Médio Remota 

Criação de call center de atendimento com 
obrigatoriedade de definição de medidas de correção no 
que se refere às incidências de maior frequência ou 
impacto 

Procedimento de renuncia de contrato, caso exista uma 
baixa qualidade em continuidade   

5.4 

Paralisação da 
operação por 
motivos de caso 
fortuito ou força 
maior 

Paralisação dos serviços em 
razão de fato imprevisível ou 
previsível mas de proporções 
imponderáveis. 

Avaliação dos impactos negativos com possibilidade de 
redução do % atribuído ao Poder Público em caso de 
prejuízo operacional  

Compartilhado 

Alto, Médio 
ou Baixo ( a 

depender do 
caso fortuito) 

Remota 
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5.5 Perdas econômicas 

Ineficiências ou perdas 
econômicas decorrentes de 
falhas de negligência, de 
inépcia ou de omissão na 
implantação de sistemas que 
eliminem o jogo ilegal e o 
jogo não regulamentado no 
estado de Brasília. 

Contínua fiscalização dos serviços. Exigência de atuação 
perante a denúncia ou a identificação de sistemas ilegais 
de apostas. Revisão dos valores a entregar ao Poder 
Público, caso o mesmo não atue conforme se afigura 
necessário.  

Público Baixo Remota 

5.6 
Falência do 
parceiro privado 

Risco de interrupção do 
contrato por decretação da 
falência do operador  

Mecanismo de acompanhamento periódico da situação 
financeira do Privado pela entidade reguladora ou 
gestora do contrato. Procedimentos preventivos para 
intervenção na Concessionária antes de esta entrar em 
situação falimentar a ser disparada pela medição dos 
índices financeiros do QID.     

Público Alto Improvável 

5.7 
Atraso no início da 
operação. 

Atraso no início das 
operações decorrente de 
problemas de gerenciamento, 
atrasos nas entregas de 
equipamentos ou materiais, 
dificuldades no 
desalfandegamento, 
obtenção de licenças e 
autorizações 

Monitoramento e acompanhamento de seguros com 
obrigatoriedade de definição de medidas e ações de 
recuperação dos atrasos verificados.                            
Definição de penalidades contratuais por atraso. 
Previsão contratual do dever de o Poder Concedente 
auxiliar a Concessionária e envidar os melhores esforços 
para a obtenção das licenças e autorizações necessárias. 
Alocação de responsabilidade no Público quando o 
atraso decorrer da demora ou inércia do Poder Público 
ou por não apresentação dos documentos necessários 
pelo Poder Público. Alocação de responsabilidade no 
Privado caso a demora decorra de suas atribuições 
contratuais.  

Compartilhado Alto Ocasional 

5.8 
Problemas no 
sistema de gestão 
ou operação. 

Ineficiências decorrentes de 
falhas operacionais ou 
problemas de gestão. 

Contínua fiscalização dos serviços. Exigência de 
qualificação técnica no edital. Penalidades por 
indicadores de desempenho insatisfatórios. Hipóteses de 
encampação ou caducidade do contrato. 

Privado  Médio Remota 
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5.9 Greve 

Greve de trabalhadores 
diversos que influencie a 
operação, mas não são 
funcionários da 
concessionária 

Se necessário, recomposição da equação econômico-
financeira.  Inserção de cláusula alocando o risco para o 
Poder Público.  Suspender a avaliação do pelo QID. 

Público Médio Remota 

5.10 Greve 
Greve dos operadores dos 
serviços objeto da concessão. 

Obrigação de contratação emergencial de funcionários 
temporários. 

Privado Médio Remota 

5.11 
Ocorrência de 
furto, incêndio 

Ocorrência de furto, danos, 
incêndio na rede de agentes  

Obrigar a seguro por parte dos Agentes, cobrindo todo o 
equipamento que seja propriedade do privado / 
concessionário - Contratação de seguros contra incêndio. 

Privado médio Remota 

Ocorrência de furto de jogo 
Disponibilizar funcionalidade que possibilite a anulação 
de apostas que tenham sido furtadas 

Privado Baixo Remota 

Ocorrência de furto de 
material de jogo (logística) 

Definição de stock de contingência que garanta a 
continuidade da operação 

Privado Baixo Remota 

5.12 

Atraso na 
obtenção de 
autorizações, 
licenças e 
permissões 
administrativas 
para a operação. 

Licenças necessárias à 
operação não serão recebidas 
ou serão recebidas de forma 
parcial, por atraso ou inércia 
do Poder Público ou por não 
apresentação dos 
documentos necessários pelo 
Poder Público. 

Demonstração prévia de dificuldade identificada pra 
apoio do Poder Concedente, bem como para 
demonstração de boa-fé a ser utilizada em apoio em 
eventual litígio. 
Criar procedimento minucioso de registro e atuação 
junto aos órgãos envolvidos, afastando qualquer 
alegação de culpa da Concessionária. 
Inclusão de cláusula que impeça a penalização por 
atrasos oriundos da atuação de terceiros 
independentemente da atuação da Concessionária 

Público Médio Ocasional. 
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5.13 
Alteração da 
política tarifária 

Alteração do valor das 
apostas por 
imposição/determinação do 
Poder Público ou quaisquer 
órgãos de controle. 

Previsão de cláusula expressa no contrato proibindo a 
interferência do Poder Concedente na definição do valor 
das apostas. Caso haja essa intervenção, o Contrato 
estará sujeito ao reequilíbrio  econômico-financeiro, vez 
que o valor das apostas é variável de jogo para jogo, é 
definido conforme demanda e aceitação do mercado, 
podendo inclusive sofrer variações em datas festivas, 
sem que essas variações tarifárias impliquem em 
qualquer irregularidade, dada a especificidade do serviço 
público de exploração de loterias. 

Público Alto Remoto 

5.14 

Interface com a 
rede de 
pagamentos e/ou 
com a rede pública 
de Internet 

Risco de paralização dos 
sistemas de pagamentos 
necessários à concretização 
de apostas e/ou 
recebimentos  

Previsão de cláusula de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, caso o impacto 
coloque em causa a rentabilidade esperada. 

Compartilhado Médio Remoto 

Risco de paralização da rede 
pública de dados e/ou 
aumento substancial do valor 
a pagar pelo serviço de dados 
fixos ou móveis 

Previsão de cláusula de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, caso o impacto 
coloque em causa a rentabilidade esperada. 

Compartilhado Médio Remoto 

5.15 
Alteração de 
legislação e 
normativos  

Elevação de custos 
operacionais decorrentes de 
alteração de legislação e atos 
normativos 

Previsão de cláusula expressa no contrato permitindo o 
reequilíbrio  econômico-financeiro  

Público Médio Ocasional. 

5.16 
Erros na fase de 
teste 

Falhas ou erros no 
procedimento executivo ou 
em materiais/equipamentos 
empregados pela 
Concessionária, durante a 
fase de testes das instalações 
e/ou comissionamento dos 
sistemas. 

Previsão de cláusula contratual que atribua toda e 
qualquer responsabilidade pela correta operação, ainda 
que na fase de testes à Concessionária. 

Privado Alto Remoto 
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5.17 

Publicação de nova 
legislação com 
impacto na 
rentabilidade 
estimada  

Concedente cria novos 
padrões de desempenho 
relacionados a mudanças 
tecnológicas ou a adequações 
a padrões internacionais não 
previstos originalmente no 
Contrato 

Cláusula de revisão de equilíbrio econômico-financeiro 
ou do cronograma de investimentos 

Público Médio Remota 
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6. RISCOS FINANCEIROS 

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou mecanismos para 
minimizar o risco) 

(Público, 
privado ou 
compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

6.1 Risco de inflação 
A atualização dos valores de venda 
de cada um dos produtos é inferior 
ao valor da inflação  

Adaptar o valor da contribuição a entregar ao 
estado, considerando a perda efetiva.                                                                                               
Reduzir custos variáveis  

Compartilhado  Alto Ocasional 

6.2 
Risco da taxa de 
juros 

Alteração das taxas de juros durante 
a vigência do projeto poderá afetar 
a estrutura de custos do projeto  

Mecanismos de proteção às oscilações (garantia 
de financiamento como condição para assinatura 
do contrato). Penso que não se poderá passar a 
responsabilidade para o Poder Publico 

Privado Alto Ocasional 

6.3 
Risco de 
Indisponibilidade de 
financiamento 

Falta de recursos próprios ou de 
terceiros para o desenvolvimento do 
projeto  

Avaliação das possíveis estruturas de 
financiamento previamente à participação na 
licitação. 
Solicitação de comfort letter de instituições 
financeiras. 

Privado Médio Ocasional 

6.4 
Risco de 
Refinanciamento 

Reestruturação financeira 
Cláusulas no contrato que resguardem a 
possibilidade de refinanciamento 

Privado Médio Remota 

6.5 

Risco de 
inadimplência do 
parceiro privado 
junto às instituições 
financeiras 

Parceiro privado para de honrar os 
compromissos financeiros junto às 
instituições financeiras 

Cláusula de step-in right, permitindo ao 
financiador substituir, sem autorização prévia do 
ente público, um novo operador de jogo . Cláusula 
que assegure acesso dos financiadores ao 
controle da concessão para sua reestruturação.  

Privado Médio Ocasional 
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7. RISCOS DE TÉRMINO ANTECIPADO 

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou mecanismos para 
minimizar o risco) 

(Público, 
privado ou 
compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

7.1 

Intervenção por 
descumprimento do 
contrato por parte 
do parceiro privado 

Intervenção na concessão em razão 
de descumprimento de condições 
contratuais pelo parceiro privado, 
gerando custos adicionais 
  

Completion Bond. Fiscalização contínua. 
Procedimentos prévios à intervenção 
(advertências, período de cura e multas).    

Público Alto Remota 
Inclusão de cláusula de cura no contrato 
permitindo a atuação da Concessionária 
previamente à aplicação de sanção.   

7.2 Encampação 

Retomada unilateral do serviço pelo 
poder concedente, por motivo de 
interesse público, mediante lei 
autorizativa específica e pagamento 
de indenização prévia.  

Estabelecer critérios de reembolso de Valor 
Residual.  
Definição clara de outros itens indenizatórios: 
danos emergentes, lucros cessantes, 
desmobilização etc.  
Busca por solução amigável ou arbitral 

Público Alto Remota 

7.3 Caducidade  

Retomada do serviço por meio de 
decreto do Poder Concedente, sem 
indenização prévia, em razão da 
inexecução total ou parcial das 
obrigações do contrato pela 
concessionária. 

Monitoramento e procedimentos para avaliação 
do desempenho operacional (QID) 

Privado Alto Remota 

Possibilidade de ações prévias à caducidade 
(intervenção, multas). Previsão de solução 
arbitral. 

 Inclusão de cláusula de cura no contrato 
permitindo a atuação da Concessionária 
previamente à aplicação de sanção. 
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7.4 Rescisão consensual 
Possibilidade de rescisão contratual 
por acordo entre Poder Concedente 
e concessionária. 

Critérios e procedimentos para reembolso da 
parcela dos investimentos não amortizados ou 
depreciados. Previsão de solução arbitral. 

Compartilhado Baixo Remota 

7.5 Anulação 
Anulação do contrato por falhas de 
naturezas diversas e insanáveis 

Critérios e procedimentos para reembolso da 
parcela dos investimentos não amortizados ou 
depreciados 

Compartilhado Alto Remota 

Previsão de cláusula arbitral 

7.6 
Término por caso 
fortuito ou força 
maior 

Término antecipado do contrato em 
razão da ocorrência de evento de 
força maior ou caso fortuito se, ao 
tempo de sua ocorrência, não 
corresponder a um risco segurável 
no Brasil há pelo menos 2 (dois) 
anos, até o limite dos valores de 
apólices comercialmente aceitáveis 
e oferecidas por pelo menos duas 
empresas do ramo, 
independentemente do parceiro 
privado ter contratado tais seguros. 

Contratação de seguros pelo parceiro privado 

Público Alto Remota Previsão de pagamento à Concessionária por 
investimentos feitos e não amortizados e não 
ressarcidos pelos seguros contratados. 
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8. RISCOS JURIDICOS 

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou mecanismos para 
minimizar o risco) 

(Público, 
privado ou 
compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

8.1 
Relacionados a 
direito do trabalho 

Risco advindo do não cumprimento 
da legislação trabalhista, 
prejudicando o exercício das 
atividades objeto da concessão 

Previsão no contrato acerca do comportamento 
da Concessionária ante a política de emprego e o 
gerenciamento de passivo trabalhista. 
     

Privado Baixo Remota 

8.2 
Relacionado a 
Usuário/agente 
público 

Risco advindo do  não cumprimento 
do contrato e da legislação 
existente, gerando prejuízo aos 
usuários do serviço objeto da 
concessão 

Previsão no contrato do dever de serem 
atendidas a legislação e as demais normas 
expedidas pelos órgãos competentes. 

Privado Baixo Ocasional 

 

8.3 

 
Ações judiciais e 
medidas 
administrativas. 

Ações judiciais e medidas 
administrativas que impeçam, 
interrompam, suspendam ou 
causem extinção da concessão. 

Previsão no contrato de como se dará a 
indenização no caso concreto, por exemplo, 
acidentes com terceiros, e no caso de ação ou 
omissão por parte da Concessionária. 

Privado Médio Remoto 

 

Previsão no contrato da obrigação da 
Concessionária de fazer seguro de 
responsabilidade civil contra terceiros ou arcar 
com o sinistro 

 

8.4 
Relacionados a 
Direito Societário 

Risco advindo do  não cumprimento 
das normas societárias ocasionando 
má constituição da Concessionária, 
para gerar restrições por parte da 
CVM e da Junta Comercial 

Previsão no contrato do dever de cumprimento 
às normas societárias em vigor. 
Realizar exame minucioso sobre todas as 
obrigações societárias a serem observadas. 

Privado Baixo Remoto  
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8.5 

Risco de Força 
Maior, Caso 
Fortuito e Fato 
Príncipe 

Risco de que a capacidade de 
cumprir contrato, pré ou pós 
conclusão, é causada por motivo de 
força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe 

O parceiro privado deverá estabelecer fundo de 
reserva; fazer seguro contra tais eventos, caso 
sejam seguráveis em valor comercialmente 
aceitável; o governo deverá estabelecer 
contingência para a prestação de serviço 
alternativo; permitir a recomposição do 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato 

Público Médio Remoto  

8.6 
Mudança de 
legislação ou 
regulamentação 

Mudança de legislação ou 
regulamentação aplicável aos 
contratos de concessão e à atuação 
do Poder Judiciário que aumentem 
os custos da operação ou 
investimentos, impeça a execução 
do contrato nos moldes projetados, 
afete o valor das apostas, altere 
tributos, taxas, impostos, etc. 

Reequilíbrio Econômico-Financeiro Público  Alto Remoto  

8.7 
Intervenção de 
órgãos de controle. 

Ações promovidas pelo Ministério 
Público, Tribunal de Contas e outros 
órgãos de controle que possam 
interromper ou obstaculizar a 
concessão. 

Previsão de cláusula de compartilhamento de 
risco, alocando ao privado penalidades ou 
intervenções decorrentes exclusivamente de sua 
atuação. 
Previsão de alocação de risco ao Poder Público 
em razão da decisão de modelagem, dos 
documentos de licitação ou do procedimento 
licitatório etc. 

Compartilhado Médio Frequente  

8.8 Solução de conflitos 

Imparcialidade do Poder Judiciário 
em eventuais disputas judiciais em 
questões decorrentes da execução 
do contrato 

Previsão de cláusula arbitral para a solução de 
controvérsias.  

Compartilhado Baixo Remoto  
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9. JOGOS RESPONSÁVEIS 

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou mecanismos para 
minimizar o risco) 

(Público, privado 
ou 

compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, ocasional, 
remota ou improvável) 

9.1 
Padrões elevados de jogo 
ilícito 

Quantidade de jogo 
não legalizado no 
Estado Federal 
pode afetar a 
captação de 
receitas  

Fiscalização forte e contínua de combate ao jogo 
não autorizado pelo Poder Público. Aplicação de 
fortes coimas e penas aos infratores.  

Público Alto Frequente 

9.2 

Não Cumprimento das 
normas estabelecidas no 
âmbito do Jogo 
Responsável 

O conjunto de 
ações por parte da 
Concessionário e 
Governo Estadual 
para garantir altos 
padrões de literacia 
de jogo responsável 

Programas de formação a Agentes e Colaboradores 
da Agência e Concessionária e campanhas 
periódicas ao público nos pontos de venda, intranet 
e meios de comunicação. Constar no Programa e 
Implementação da Concessionária os melhores 
referenciais internacionais em Política de Jogo 
Responsável. Controlo muito forte sobre venda de 
jogo a menores e autoexclusão de jogadores 

Compartilhado Alto Frequente 

9.3 

Existência de uma 
quantidade significativa 
de casos de dependência 
de jogo 

Capacidade dos 
principais 
intervenientes no 
processo de jogo 
captar e direcionar 
os casos 
problemáticos de 
dependência de 
jogo para locais 
com competência 
para o tratamento. 

Comunicação permanente para práticas de jogo 
moderado e a possibilidade de autoexclusão dos 
jogadores. Linha telefónica aberta ao público para 
reportar situações de dependência. Formação e 
informação contínua sobre jogo responsável. 

Compartilhado Alto Frequente 
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9.4 
Risco legal associado ao  
jogo por menores de idade 

Risco legal 
associado ao 
incumprimento da 
regra que proíbe o 
jogo a menores 

Formação permanente dos Agentes no que se 
refere à lri de proibição do jogo a menores                                                                       
Utilização de ferramentas de controlo de 
cumprimento da lei como, por exemplo, a utilização 
de cliente mistério para identificação dos infratores                                                                                                           
Legislação estadual que puna os infratores, 
incluindo a proibição de venderem jogo 

Privado Médio Frequente 

9.5 
Risco a imagem  associado 
ao  jogo por menores de 
idade 

Risco da imagem 
associado ao 
incumprimento da 
regra que proíbe o 
jogo a menores 

Formação permanente dos Agentes no que se 
refere à lri de proibição do jogo a menores                                                                       
Utilização de ferramentas de controlo de 
cumprimento da lei como, por exemplo, a utilização 
de cliente mistério para identificação dos infratores                                                                                                           
Legislação estadual que puna os infratores, 
incluindo a proibição de venderem jogo                                                                                                   
Campanhas de media onde seja evidenciada a 
preocupação do concessionário em relação ao jogo 
a menores 

Privado Médio Frequente 
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10. LAVAGEM DE DINHEIRO 

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou mecanismos para 
minimizar o risco) 

(Público, privado 
ou 

compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, ocasional, 
remota ou improvável) 

10.1 
Perigo de utilização das 
apostas em sistemas de 
lavagem de dinheiro 

Utilização da 
atividade do jogo 
na criação de 
sistemas de 
lavagem de 
dinheiro 

Aplicação da legislação existente no que se refere à 
identificação de pessoas identificadas como 
suspeitas, com definição de procedimento de 
avaliação prévia ao pagamento de prémios 

Compartilhado Alto remoto 

Definição e aplicação de indicadores que 
possibilitem a identificação de situações 
estatisticamente atípicas que indiciem a utilização 
do jogo em sistemas de lavagem de dinheiro 

Privado Alto remoto 

Definição de responsável interno que, com 
autonomia de atuação, identifique e obrigue à 
implementação das medidas de monitorização e 
controle 

Privado Alto remoto 

Definição de procedimentos de comunicação ao 
Poder Público, garantindo a atuação em tempo útil 

Compartilhado Alto remoto 

Definição de plataforma de comunicação e partilha 
de informação com as autoridades  

Compartilhado Alto remoto 

Programas de formação de Agentes e 
Colaboradores do Poder Concedente e da 
Concessionária e campanhas periódicas ao público 
nos pontos de venda, intranet e meios de 
comunicação. Constar no Programa e 
Implementação da Concessionária os melhores 
referenciais internacionais em Política de 

Privado Alto remoto 
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Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 

Aposta na introdução de algoritmos inteligentes de 
avaliação de apostas que possibilitem a 
identificação atempada de sistemas de lavagem de 
dinheiro 

Privado Alto remoto 

Definição de legislação adequada à prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro 

Compartilhado Alto remoto 

Formação contínua, com participação em 
seminários internacionais destinados à discussão do 
tema e à partilha de informação 

Privado Alto remoto 
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11. FRAUDE A APOSTAS 

  Risco Definição 

 Mitigação   Alocação    Impacto Probabilidade 

(Medidas, procedimentos ou mecanismos para 
minimizar o risco) 

(Público, privado 
ou 

compartilhado) 

(Alto, Baixo, 
Médio) 

(Frequente, ocasional, 
remota ou improvável) 

11.1 
Risco de fraude a apostas 
de eventos desportivos 

Existência de 
situações de fraude 
a resultados para 
obtenção de 
benefícios 

Definição de limites máximos de aposta por evento, 
por agencia e por jogador 

Compartilhado Alto remota 

Definição e aplicação de indicadores que 
possibilitem a identificação de situações 
estatisticamente atípicas que indiciem a utilização 
do jogo em sistemas de branqueamento de capitais 

Privado Alto remoto 

Definição de responsável interno que, com 
autonomia de atuação, identifique e obrigue à 
implementação das medidas de monitorização e 
controlo 

Privado Alto remoto 

Definição de procedimentos de comunicação ao 
Poder Público, garantindo a atuação em tempo útil 

Compartilhado Alto remoto 

Definição de plataforma de comunicação e partilha 
de informação com as autoridades  

Compartilhado Alto remoto 

Programas de formação a Agentes e Colaboradores 
do Poder concedente e Concessionária e 
campanhas periódicas ao público nos pontos de 
venda, intranet e meios de comunicação. Constar 
no Programa e Implementação da Concessionária 
os melhores referenciais internacionais em 
prevenção e combate ao Match Fixing 

Privado Alto remoto 
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Aposta na introdução de algoritmos inteligentes de 
avaliação de apostas que possibilitem a 
identificação atempada de sistemas de 
branqueamento de capitais 

Privado Alto remoto 

Definição de legislação adequada à prevenção e 
combate à viciação de resultados desportivos 

Compartilhado Alto remoto 

Formação contínua, com participação em 
seminários internacionais destinados à discussão do 
tema e à partilha de informação 

Privado Alto remoto 
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12. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE EDITAL E CONTRATO 

Importante ressaltar que as minutas de Edital e Contrato encontram-se nos Anexos I e 

II, respectivamente, deste Caderno 3. Entretanto e com base nos estudos realizados, 

seguem as Diretrizes Mandatórias Gerais. 

 

12.1. DO OBJETO A SER CONCEDIDO 

Será objeto da Concessão, a operação integral da loteria do Distrito Federal, conforme 

as modalidades de jogos e apostas previstas na Legislação Federal, incluindo o 

desenvolvimento um sistema turn-key que permita investimentos massivos pelo 

concessionário, com reflexos positivos em toda cadeia produtiva, estabelecendo 

modelos consagrados e/ou inéditos de oferta e comercialização de jogos lotéricos, 

através de tecnologias e que atendam ao seguinte: 

Executar, com exclusividade em favor do Distrito Federal, todas as atividades 

necessárias, incluindo os serviços de criação de produtos lotéricos (jogos), impressão 

dos bilhetes, estocagem, distribuição e comercialização dos produtos de loteria de 

prognósticos, de loteria instantânea e dos prognósticos esportivos por quota fixa, em 

meio físico e/ou multi-meios, bem como o pagamento dos prêmios e a elaboração, 

propositura, orientação e execução de campanhas publicitárias voltadas para o 

aprimoramento do serviço público em foco.  

O modelo de negócios deverá, obrigatoriamente, contar com tecnologias modernas de 

serviços via WEB e mobile. 

 

12.2. CONCEITO DE JOGO RESPONSÁVEL  

Sistemas de ajuda a apostadores e suas famílias - a Concessionária deve garantir a 

implementação de um sistema de ajuda a apostadores e suas famílias, proporcionado a 

possibilidade de assistência a essa população. Será criada uma linha telefônica exclusiva 
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de apoio, independente e confidencial, com marcação ou agendamento presencial 

(eventualmente em termos de pandemia) e com a garantia de anonimato. 

Mecanismos de autoexclusão - os apostadores devem ter a possibilidade de solicitar a 

autoexclusão de jogar, por um período de tempo que se afigure adequado à sua 

proteção. O sistema de autoexclusão deve ser divulgado, publicitado e de fácil acesso, 

garantindo que a vontade inicial seja cumprida, sem qualquer entrave por parte da 

entidade Concessionária. 

Proibição de jogo a menores - o acesso ao jogo a dinheiro deve ser proibido para 

menores de 18 (dezoito) anos de idade, devendo a Concessionária estabelecer uma 

política de controle do cumprimento desta regra restritiva. 

Descrição e atributos do Sistema Tecnológico do Concessionário - O sistema operativo 

de exploração dos jogos sociais deve ser baseado numa solução tecnológica unificada e 

integradora dos sistemas de informação que asseguram a distribuição do portfólio de 

jogos aos apostadores numa abordagem omni-canal ou multi-canal. Essa abordagem é 

definida pela capacidade de disponibilização dos jogos por todos os meios de interação 

utilizados pelos apostadores, principalmente em Pontos de Venda físicos, através de 

aplicativos móveis e através de plataforma online (website). 

Este sistema operativo é crítico para toda a operação, dado que deve integrar todos os 

sistemas de informação necessários para assegurar o sucesso da disponibilização 

contínua de jogo, garantindo a sustentabilidade dos processos operacionais e de gestão, 

a centralização de dados, a partilha de informação, a segurança e a evolução do negócio. 

Assim, a plataforma deve fornecer suporte aos jogos que estarão em funcionamento 

contínuo, 24 horas/dia, 7 dias/semana, interligando todos os sistemas que interagem 

tanto com os apostadores como com toda a rede de pontos de venda. 

 

12.3. REQUISITO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE TODOS OS 

PRODUTOS LOTÉRICOS 



 
 
 
 
 

91 
 

Com o objetivo de garantir a gestão unificada de toda a operação, a solução tecnológica 

de suporte aos jogos sociais deve apresentar uma elevada capacidade e agilidade de 

integração com os diferentes sistemas de informação de cada jogo integrado no 

portfólio. Neste sentido, tendo em consideração as exigências qualitativas e de 

celeridade de implementação do negócio, recomenda-se que a plataforma seja um 

serviço sustentado em nuvem (Cloud based) e que a necessária integração dos vários 

sistemas de informação seja efetuada por intermédio de Interface de Programação de 

Aplicativos (API sigla vem do inglês Application Programming Interface) que é um 

conjunto de aplicativos que permitem estabelecer uma relação com um software para 

a utilização das suas funcionalidades, sem a necessidade de desenvolvimentos 

demorados ou complexos. 

A metodologia de integração através de API’s (Interface de Programação de Aplicativos) 

torna possível a interface entre o Ponto de Venda e os aplicativos de jogo em qualquer 

dispositivo, incluindo terminal de varejista, telefone celular, computador ou terminal de 

autosserviço. 

O sistema operativo deve assegurar a capacidade de integração por intermédio de API’s 

com os sistemas de interface frontal (sistemas de registro de apostas em varejo, 

aplicativos móveis e web), bem como com os sistemas de suporte (Redes B2B de 

parceiros de varejo, Processadores de Pagamento e Sistemas de Oferta de Jogo de 

Parceiros). 

Desta forma, a utilização de API’s deve permitir implementar uma tecnologia integrada 

que cumpra com os princípios técnicos de arquitetura, garantindo a integridade das 

transferências de informação, alta disponibilidade, resiliência, capacidade evolutiva e 

conectividade completa, assegurando uma capacidade de implementação em curto-

prazo. 

O sistema deve possibilitar, também, a integração contínua e total do jogo, permitindo 

a interligação com os sistemas computacionais do jogo de várias fontes, assegurando a 

capacidade de integrar todos os sistemas de informação dos jogos sociais definidos para 
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o início do projeto de exploração do negócio, mas também a capacidade de integrar 

novas potenciais ofertas a serem definidas no futuro. 

 

12.4 REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS DO CONCESSIONÁRIO 

A arquitetura e o respectivo software do sistema operativo devem assegurar os 

requisitos de disponibilização das seguintes funcionalidades: 

1. Suporte à exploração dos jogos - assegurando a gestão da rede de Pontos de 

Venda, bem como a realização de atividades de acompanhamento e 

monitoramento dos sistemas, análise e resolução de problemas, o 

acompanhamento de sorteios e entradas em produção e a otimização e 

automatização de processos; 

2. Suporte e manutenção dos aplicativos - realização de atividades de manutenção, 

subdivididas em corretiva, preventiva e evolutiva que garantam o normal 

funcionamento, alteração e evolução dos aplicativos;  

3. Gestão dos usuários e das suas contas de registro e processo de autenticação - a 

capacidade de identificação dos apostadores de forma ágil, é essencial para 

garantir o rápido registro de apostas e do processamento dos prêmios. Este 

requisito faculta ainda a tarefa de monitoramento do comportamento dos 

apostadores no âmbito do Jogo Responsável, permitindo introduzir medidas de 

regulação responsáveis, como imposição de limites de apostas ou de 

autoexclusão, de acordo com os indicadores pré-definidos; 

4. Gestão de conta e da validação das transações financeiras em caso de 

apostadores premiados; 

5. Gestão da comunicação com o apostador utilizando vários canais de 

comunicação como e-mail, notificações móveis e notificações no portal web; 

6. Administração de sistemas e base de dados; 
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7. Gestão de base de dados; 

8. Formação e know-how técnico e funcional. 

 

12.5. REQUISITO DE DISTRIBUIÇÃO DE PORTFÓLIO DOS PRODUTOS LOTÉRICOS 

O sistema tecnológico deve assegurar a capacidade de disponibilização de todos os jogos 

aos apostadores, de forma integrada e através dos Pontos de Vendas físicos, de 

aplicativo móvel e de website. 

Enquanto funcionalidades mínimas, e com vistas à capacidade adequada de definição 

de jogos, processos logísticos e processos de experiências de venda configuráveis, 

devem proporcionar à operação um elevado nível de flexibilidade e evolução. O sistema 

deve apresentar as seguintes características: 

1. Oferta: capacidade para configurar, fornecer e gerir todos os jogos, de forma 

integrada; 

2. Varejo: capacidade para gerir as encomendas dos varejistas, por representantes 

de vendas ou diretamente pelos varejistas de uma forma flexível; 

3. Logística: capacidade para gerir a distribuição e devolução de bilhetes e otimizar 

o estoque, nas situações em que tal situação se verifique necessária; 

4. Vendas: capacidade para venda e pagamento de bilhetes com rastreamento 

unitário completo para melhor segurança. 

O sistema operativo deve permitir a distribuição de jogo online, de modo a garantir a 

criação de um registro/conta de cliente e a criação de uma conta para colocar apostas e 

receber os seus prêmios pagos eletronicamente quando os resultados são processados. 

O sistema deve permitir a distribuição de jogo em Pontos de Venda físicos, assegurando, 

preferencialmente, o registro dos clientes através do seu número de celular, permitindo 

assegurar agilidade e a opcional digitalização do processo utilizando SMS/WhatsApp 
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para confirmar transações, como alternativa à utilização do método de impressão de 

recibos em papel. 

O sistema deve também assegurar a capacidade de fornecer a gestão da cadeia de 

distribuição de Jogos, cobrindo o processo desde a recepção das fábricas de impressão 

até aos Pontos de Venda, a ativação da unidade de cartões no momento da confirmação 

de venda com o objetivo de reduzir o risco de fraude e o pagamento dos prêmios através 

da validação dos cartões vencedores e assim melhorar a experiência do apostador. 

 

12.6. REQUISITOS DE ESCALA E DE INTEGRAÇÃO 

O sistema deve apresentar uma elevada capacidade de crescimento, de modo a 

assegurar a integração com um grande número de pontos de venda e de lidar com uma 

grande base de dados de apostadores registados: a capacidade de crescimento deve 

permitir o suporte operacional de dezenas de milhares de pontos de venda e dezenas 

de milhares de apostadores, em simultâneo. 

 

12.7. REQUISITO DE BUSINESS INTELLIGENCE 

O sistema operativo deve disponibilizar um módulo de Business Intelligence que 

possibilite a melhor gestão do negócio, de forma a garantir uma presença competitiva e 

responsável no mercado, através de uma avaliação sustentada da informação com a 

criação de dashboards (painéis de indicadores) de decisão e de relatórios que garantam 

um monitoramento eficaz e eficiente do negócio. 

 

12.8. REQUISITO DE CERTIFICAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO - BOAS PRÁTICAS DE 

MERCADO 

A solução tecnológica deve apresentar a certificação de acordo com as seguintes normas 

de referência em segurança da informação ou equivalente:  
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1. ISO/IEC 27001:2013, certificação necessária para garantir o cumprimento dos 

requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o 

Sistema de Gestão de Segurança da Informação dentro do contexto da 

organização, incluindo a avaliação e tratamento de riscos de segurança da 

informação. 

2. ISO/IEC 9001:2015 A ISO 9001, sistema de gestão com o intuito de garantir a 

otimização de processos, maior agilidade no desenvolvimento de produtos e 

produção mais ágil a fim de satisfazer os clientes e alcançar o sucesso 

sustentado. 

3. WLA - SCS: 2016, certificação necessária para garantir o cumprimento dos 

requisitos de segurança, integridade e gestão de risco padrão recomendados 

pela World Lottery Association. 

 

12.9. REQUISITO DE SEGURANÇA 

O sistema operativo deve assegurar a capacidade de atender aos requisitos mais 

rigorosos, com monitoramento de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar a 

garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados.  

Todos os dados que integram a rede operativa devem ser criptografados 

automaticamente. A estratégia de segurança dos centros de dados deve obedecer a 

controles de segurança e várias camadas de defesa sucessivas e adptáveis que garantam 

a proteção dos dados, incluindo a gestão de barreiras físicas, tecnologia de detecção de 

ameaças e de triagem detalhada no acesso aos centros de dados, assim como gestão de 

backups (cópias de segurança) dos sistemas. 

Da mesma forma, esta solução deve garantir a conformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados do Brasil (LGPD) em matéria de proteção de dados pessoais, 

assegurando o controle sobre classificação, criptografia, gerenciamento de acesso e 

credenciais de segurança. 
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12.10. REQUISITO DE DESEMPENHO 

Em termos de desempenho, a solução tecnológica deve proporcionar um nível de 

excelência, garantindo a alta qualidade geral da rede. Em matéria de crescimento, a 

solução tecnológica deve possuir um caráter extremamente flexível, garantindo a 

capacidade suficiente para ajustar instantaneamente a resposta às necessidades de 

negócios existentes sempre no nível mais alto de atividade, o que também permite a 

redução de custos e a melhoria da capacidade do cliente de atender às demandas de 

seus usuários.  

A solução deve ter a capacidade de assegurar até um grande número de pontos de 

venda (testados a mais de 10.000 POS) e de lidar com uma grande base de dados de 

apostadores registrados. 

 

12.11. REQUISITO DE SISTEMAS DE SUPORTE À OPERAÇÃO 

O sistema operativo deve assegurar a implantação dos mecanismos de pagamento 

necessários para o bom funcionamento das transações financeiras e todas as vertentes 

relacionadas com a validação e pagamento de prêmios. Deverão ser definidas as 

parcerias necessárias e mais ajustadas para assegurar os métodos de pagamento mais 

ágeis, a gestão financeira e nível de abertura para integrações tecnológicas (nível de 

evolução tecnológica) e outros meios possíveis de transação financeira entre apostador 

e operadora de jogo, preferencialmente sem recorrer a intermediários que não os 

bancários. 

Desta forma, entende-se como mandatório apresentar parcerias com entidades 

brasileiras e globais, de modo a garantir o desenvolvimento e a implementação do 

sistema operativo com maior potencial de sucesso. Neste sentido, devem ser 

apresentadas parcerias com instituições bancárias, para garantir a flexibilização das 

transferências de dinheiro entre os apostadores e os operadores de jogo, possibilitando 



 
 
 
 
 

97 
 

aa agilização dos processos de carregamento do saldo e de pagamento de prêmios. 

Do mesmo modo, pode a concessionária optar pela criação de uma rede de distribuição 

própria ou pode estabalecer parcerias com redes de distribuição logística locais, com o 

propósito de assegurar os pontos de venda de jogo físico, permitindo alargar o âmbito 

dos jogos oferecidos e também aumentar a notoriedade do jogo social. 

 

12.12. BILHETES FÍSICOS 

A partir de demandas da Concessionária, confeccionar bilhetes físicos de jogos de 

prognósticos e/ou com premiação instantânea, com as seguintes características 

técnicas: 

Identificação de bilhetes físicos: 

Nos jogos comercializados pela Concessionária o sistema de identificação (visual) dos 

prêmios nos bilhetes consiste, basicamente, no estilo 3x6 (três em seis), contudo 

poderão ser desenvolvidos jogos, cujas mecânicas poderão ser apresentadas em sede 

de projeto pela concessionária ao Poder Concedente. 

Independente do sistema de identificação escolhido para cada jogo, a Concessionária 

deverá provar sua capacidade de expressar os valores destinados a premiação por 

extenso, no todo ou em parte.  

Poderão ser propostas ao Poder Público novas tecnologias de impressão e de 

distribuição, bem como novos formatos de produtos, desde que preservadas todas as 

características necessárias à inviolabilidade e segurança dos bilhetes, sejam eles físicos 

ou não. Em quaisquer dos casos, e sempre que possível, a identidade visual dos bilhetes 

deverá ser mantida (layout), como meio de facilitar a identificação por parte dos 

consumidores/apostadores.  

Formatos e dimensões 

O layout dos bilhetes será apresentado pela Concessionária e deverá ser desenvolvido 
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de acordo com as demandas de mercado, e dos padrões internacionalmente adotados. 

Papel 

A gramatura e demais características serão provadas juntamente com o plano do jogo 

lotérico de cada modalidade lotérica. O papel utilizado poderá ser reciclável, desde que 

preservada a durabilidade e segurança dos bilhetes. 

Impressão 

A Concessionária será responsável pela arte final, pela seleção das cores da referida arte 

e pela apresentação prévia de todo o material (frente, verso e fontes).  

A impressão dos bilhetes deverá utilizar técnicas que garantam a reprodução fiel das 

especificações constantes no layout apresentado. 

Serão impressos códigos de barras e/ou QR Code que contenham as informações 

relativas ao jogo, tais como: número do jogo, lote e número sequencial do bilhete dentro 

do lote e/ou série. 

Painel do Jogo Instantâneo 

O painel do jogo instantâneo será aplicado no anverso do bilhete físico por sistema 

computadorizado representando os caracteres que formam as combinações da 

premiação, a numeração de validação dos bilhetes e da premiação e a descrição por 

extenso dos prêmios, cuja impressão de dados variáveis não deverá ser por meio 

magnético ou de impacto, tendo uma resolução de pelo menos 240 dpi, não podendo, 

em hipótese alguma, estar ilegível e será composto pelos seguintes elementos: 

1. Impressão dos caracteres que formam as combinações da premiação na cor 

preta e com corpo que propicie boa e inequívoca leitura; 

2. Impressão da numeração do código de validação dos bilhetes e da premiação 

para controle da Concedente, quando for o caso, bem como sua representação 

por meio de código de barras, em quantidade e formato definidos nos 
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parâmetros de programação de cada jogo; e 

3. Impressão da combinação de diferentes quantidades de letras ganhadoras por 

faixa com posicionamento aleatório no sentido vertical e horizontal do campo 

de jogo, em corpo inferior aos dos caracteres que formam a combinação da 

premiação, destinada à validação dos prêmios. 

Bilhete Raspável 

No caso de bilhete raspável, a impressão dos mesmos deverá conter impressão de verniz 

hidrossolúvel e mais uma impressão de verniz fixador e protetor com ou sem coloração, 

tantas camadas quantas necessárias para garantir a boa qualidade dos bilhetes, visando 

impedir que a impressão dos dados variáveis seja alterada, bem como proteger estas 

impressões quando a tinta opaca for removida. 

Após a camada protetora de verniz, deverão ser aplicadas tantas camadas de tinta 

quantas necessárias para tornar a área opaca. Esta tinta deverá ser elástica e removível 

à base de látex. A tinta opaca removível deverá encobrir a área envernizada e ocultar as 

impressões dos dados variáveis. Essa tinta deverá oferecer absoluta segurança contra 

tentativas fraudulentas para se conhecer antecipadamente as combinações de 

premiação. Sua formulação e aplicação devem propiciar uma remoção fácil e suave, 

quando o apostador raspar a mesma com a unha ou objeto, devendo, ser 

suficientemente aderente e resistente para impedir qualquer possibilidade de remoção, 

mesmo que parcial, quando do manuseio dos bilhetes pelos revendedores e do atrito 

dos bilhetes entre si. 

Uma tinta sobreimpressão, de cunho artístico e de segurança deverá ser impressa sobre 

tinta opaca para compor a fantasia do painel e dificultar tentativas de fraude. A 

Concessionária será responsável pela feitura da arte das sobreimpressões e pela 
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respectiva prova. 

O Bilhete, seja ele físico (ou não), deverá conter as seguintes informações: 

1. Resumo do Regulamento do Jogo; 

2. Discriminação dos Prêmios; 

3. Número de Validação e Código de barras e/ou QR Code ou outra tecnologia que 

a represente; 

4. A impressão, quando físico, por sistema computadorizado da numeração dos 

lotes e dos bilhetes deverá incluir código e que propicie boa e inequívoca leitura 

compostos de: 

a) Número do jogo; 

b) Por um número aleatório e; 

c) Número do Bilhete. 

O verso dos bilhetes físicos deverá conter, em especial, as seguintes informações: 

1. Resumo do Regulamento do jogo; 

2. Descriminação dos prêmios; 

3. Identificação do bilhete com código impresso por sistema computadorizado em 

algarismos arábicos composto por: 

a) Número do jogo; 

b) Número do lote; 

c) Número do Bilhete; 

d) Código de Barras e/ou QR Code nos bilhetes físicos. 

Impressão por sistema computadorizado de código de barras contendo as seguintes 
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informações: 

1. Número do produto; 

2. Número do Jogo; 

3. Parte do número de validação; 

4. Número do Lote; 

5. A parte do número de validação deverá ser representada no verso do bilhete, 

somente em códigos de barras e/ou QR Code. 

SOFTWARE para geração das impressões 

O software para geração das impressões por sistema computadorizado será de total 

responsabilidade da Concessionária e deverá atender às especificações técnicas 

descritas nos parâmetros de programação autorizados pela Concedente. 

Caso o processo de impressão seja terceirizado, cabe à Concessionária garantir que o 

fornecedor cumpra com os parâmetros definidos, assumindo a responsabilidade de 

verificação do cumprimento dos mesmos. 

O software para geração dessas impressões deverá ser desenvolvido com técnicas que 

assegurem a inviolabilidade das combinações de premiação e dos respectivos códigos 

de validação. 

O software deverá permitir a impressão de códigos de barras a ser utilizado no controle 

dos bilhetes no formato solicitado. 

Numeração de Validação 

A empresa responsável pela impressão dos bilhetes (gráfica) deve estar em condições 

de fornecer, exclusivamente, à Concessionária, arquivo em meio magnético formato 

texto, criptografado de forma que somente a ela consiga descriptografá-lo, contendo os 

números de validação dos bilhetes premiados considerando as faixas de premiação para 
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controle daquela, de acordo com os critérios pré-definidos. 

Segurança para os Bilhetes Físicos 

Das instalações onde os bilhetes serão produzidos: 

1. As instalações devem ter sistemas de segurança própria ou terceirizada com a 

utilização de guardas que sejam funcionários da fabricante ou da Concessionária; 

2. As instalações devem estar especialmente protegidas em sua segurança física de 

forma a impossibilitar o acesso de qualquer pessoa não autorizada; 

3. As áreas de produção e de estoque de produtos acabados devem ser restritas e 

controladas por meio de trancas eletrônicas por senhas de acesso e sistema de 

circuito fechado de TV com gravação de trânsito, no mínimo, por 48 horas; e 

4. Qualquer violação ao sistema de segurança ou qualquer outro evento que possa 

comprometer a sigilo dos bilhetes deverá ser imediatamente informado à 

Concedente. 

Segurança dos bilhetes, no processo de confecção contra tentativa de fraudes e de 

adulteração 

1. Todos os equipamentos destinados à fabricação dos bilhetes deverão ser 

configurados para que o processo industrial seja automatizado, de forma que 

não ocorra o manuseio de bilhetes durante a impressão dos dados variáveis e 

suas respectivas coberturas de segurança. 

2. Nenhum bilhete poderá conter qualquer identificação que permita, através de 

suas características físicas ou visuais, a escolha de bilhetes premiados ou 

apresente qualquer tendência ou deficiência na distribuição dos prêmios dentro 

do universo de bilhetes, que possibilite o conhecimento ou suposição da 

ocorrência de prêmios antes da remoção da área raspável e/ou de sua abertura. 

3. Os bilhetes deverão oferecer total segurança contra técnicas de fraudes, tais 

como: Transparência/Fosforescência; Processo Magnético; Processos Químicos; 
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Raios-X; Delaminação; Sobreposição de Caracteres e/ou qualquer outra técnica 

do conhecimento da Concessionária, que possa ser utilizada para quebrar a sigilo 

dos bilhetes ou permita sua adulteração. 

A Concessionária deverá apresentar, sempre que solicitado pelo Poder Concedente, 

laudo técnico fornecido instituição idônea, atestando a segurança e inviolabilidade dos 

bilhetes.Todo o papel de acerto de máquina e quaisquer excedentes de produção 

deverão ser destruídos em fragmentadora de papel localizada no recinto da produção. 

Os registros de destruição devem ser mantidos. 

Os equipamentos envolvidos na fabricação dos bilhetes devem seguir normas e 

controles rígidos a fim de evitar visualização ou marcação dos bilhetes. 

Nenhum bilhete poderá conter qualquer identificação que permita a localização de 

bilhetes premiados antes da raspagem/abertura do mesmo pelo consumidor. 

A totalidade de bilhetes impressos deverá obedecer fielmente aos parâmetros 

estabelecidos para a programação, não devendo apresentar qualquer deficiência na 

distribuição dos prêmios estabelecidos no plano de premiação, obrigando-se a 

Concessionária a permitir, a qualquer tempo, a realização de auditoria pela Concedente 

na distribuição dos prêmios. 

A Concessionária deverá possuir em suas dependências, ou na dependência dos seus 

forncedores, laboratório de análises químicas e de qualidade, o qual monitora e atesta 

toda a produção, possuindo apontamentos que possam comprovar e rastrear problemas 

durante o processo produtivo. 

Embalagens dos Bilhetes Físicos 

Os bilhetes deverão ser entregues em lotes e em sanfonas ininterruptas serrilhadas 

entre si, embaladas em material termoretrátil, e acondicionados em caixas de papelão, 

devidamente lacradas. 

As quantidades a considerar em cada lote devem ser defindias tendo em consideração 
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a dimensão dos bilhetes impressos. 

As caixas deverão ser numeradas e acompanhadas de listagem que identifique a 

quantidade de bilhetes e lotes contidos na mesma. 

Condições Mínimas de Armazenamento dos Bilhetes Físicos 

1. Local com piso plano, limpo e seco. 

2. Deve ser mantido limpo e periodicamente higienizado e desinfetado. 

3. As paredes e telhados devem ser periodicamente inspecionadas a fim de 

detectar e corrigir possíveis pontos de infiltração de água e umidade. 

4. Manter o produto embalado, sinalizado, ao abrigo da luz solar direta, afastado 

de calor ou frio extremo. 

5. O local deve estar sempre bem iluminado, a fim de garantir boas condições de 

identificação, trabalho e segurança. 

6. Manter corredores com largura suficiente para a movimentação dos pallets. 

7. Não encostar as caixas no chão, paredes ou outros materiais, manter distância 

mínima para o manuseio dos produtos. 

8. O empilhamento deve ser na ordem contrária a utilização pretendida - FIFO (first 

in first out) (Ex.: Caixa 001 em cima e Caixa 005 em baixo). 

Dos bilhetes não físicos 

1. Os bilhetes não físicos deverão guardar, sempre que possível e se revele 

adequado, as mesmas características dos bilhetes físicos em relação ao layout, 

segurança, transparência para o apostador/consumidor e Plano de Jogo Lotérico. 

2. Os bilhetes não físicos poderão ser de loteria de prognóstico numérico, de loteria 

instantânea ou uma combinação das duas, bem como as apostas esportivas 

previstas na Lei Federal nº 13.756/18 e demais jogos que possam receber 
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apostas, nos termos da Legislação Federal.  

3. Para elaboração, confecção e comercialização de bilhetes no ambiente WEB, 

haverá necessidade de realizar a contratação de software como serviço, com 

utilização do datacenter primário em território do Brasil, e demais datacenters 

para espelhamento na nuvem ou a utilização de tecnologia com o mesmo 

resultado de segurança e desempenho. 

4. Por isso, o modelo escolhido para esta concessão é o mais adequado para o 

atendimento às necessidades de operacionalização dos recursos necessários à 

exploração da loteria, tendo em vista as vantagens em relação aos modelos 

tradicionais de contratação de softwares, as quais são listadas a seguir: 

a) Possibilidade de utilização de programa informatizado sem a 

necessidade de instalá-lo nos computadores e dispositivos móveis, visto 

que o acesso é realizado pela internet, independentemente de 

plataforma computacional; 

b) Acesso à Solução de TI a partir de diversos tipos de dispositivos, 

favorecendo a mobilidade; 

c) Não requerem investimentos iniciais em estruturas de redes locais e 

datacenters, hardware, bancos de dados e sistemas operacionais; 

d) Elimina os custos de operação de datacenters, e os custos de 

atualização e manutenção de hardwares e softwares necessários para a 

utilização de um software tradicional, residente no local; 

e) Permite maior agilidade para a implantação da Solução de TI, 

principalmente por não serem necessários investimentos na aquisição 

e implantação de infraestrutura, hardware e software e na contratação 

de mão de obra; 

f) Permite o estabelecimento de acordos de nível de serviço adequados 

às necessidades e aos recursos financeiros da Concedente, e 
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disponibiliza serviços de manutenção e suporte técnico sem a 

necessidade de investimentos em recursos humanos; 

g) Diminui o custo total de propriedade em relação a uma solução local e 

os riscos relacionados à aquisição e à implantação de Solução de TI 

equivalentes; e 

h) O custo do serviço varia de acordo com a quantidade de usuários da 

Solução de TI, evitando desperdícios de recursos e tornando a solução 

escalável (realização do princípio da economicidade). 

 

12.13. DA GERAÇÃO, ARMAZENAGEM E ENTREGA DOS BILHETES VIRTUAIS 

Objetivando aumentar a capilaridade de distribuição do produto e considerando as 

limitações logísticas dos bilhetes físicos de loteria, também poderão ser desenvolvidos 

bilhetes não físicos de loteria instantânea, para serem “raspados” via aplicativo de 

celular, tablete, browser na internet, por exemplo. O aplicativo a ser desenvolvido será 

atribuído à Concessionária, contendo todos os mecanismos de segurança e 

confiabilidade, tudo de maneira a tornar os sorteios aleatórios. 

A partir de demandas da Concedente ou iniciativa própria, gerar bilhetes instantâneos 

virtuais, com as seguintes características técnicas: 

1. Os bilhetes virtuais deverão, via de regra, seguir as mesmas características de 

layout, configuração e identificação dos bilhetes físicos, como forma de manter 

as mesmas características funcionais e visuais, facilitando a usabilidade por parte 

dos consumidores/apostadores.  

2. Poderão ser utilizadas novas tecnologias, características de usabilidade, 

configuração e layout, desde que preservadas todas as características 

necessárias à inviolabilidade e segurança dos bilhetes. 

3. Quando se tratar de geração de bilhete não físico, para ser distribuído e 
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comercializado via aplicativo, o software deverá assegurar a mesma 

inviolabilidade das combinações de premiação e dos respectivos códigos de 

validação dos bilhetes físicos.  

São as seguintes as características mínimas obrigatórias do software de geração de 

bilhetes virtuais: 

1. Deverão ser gerados, em um único lote, na sua totalidade, de forma randômica, 

em conformidade com o Plano Lotérico especificado; 

2. Os bilhetes gerados deverão ser armazenados em Banco de Dados em Servidor 

homologado pela Concedente; 

3. Os bilhetes armazenados no banco de dados deverão ser protegidos por 

monitoramento das transações, tornando-os invioláveis contra acessos 

indevidos e fraudes; 

4. A cada novo Plano Lotérico de bilhetes instantâneos, deverão ser armazenados 

em banco de dados no mínimo as seguintes informações: Plano Lotérico, 

quantidade total de bilhetes gerados, número de lote, série dos bilhetes, valor 

de face, plano de premiação, percentual de payout, e data e hora de geração do 

lote; 

São as seguintes as características mínimas obrigatórias do software de entrega de 

bilhetes virtuais: 

1. Deverão ser entregues ao apostador, por meio virtual e retirados, de forma 

randômica, do lote de bilhetes armazenados no Servidor de Banco de Dados; 

2. Deverá ser registrado em cada bilhete entregue, a data, hora e a identificação do 

apostador que recebeu o bilhete; 

3. Os bilhetes deverão ser entregues nas quantidades compradas pelo apostador, 

sendo que cada bilhete deverá ser retirado individualmente e de forma 
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randômica do Banco de Dados; 

4. Os bilhetes deverão ser entregues ao apostador em aplicativo próprio e 

devidamente preservados para que a premiação possa ser revelada por meio de 

interação do apostador com o bilhete; 

5. Toda a transação de entrega de bilhetes ao apostador deverá ser realizada por 

meio de rotinas seguras e criptografadas, evitando interceptações e fraudes. 

6. Permitir a suspensão ou encerramento do Plano Lotérico de bilhetes 

instantâneos de forma antecipada à venda total de bilhetes. 

Os bilhetes virtuais para jogos de prognóstico numérico deverão observar, no que 

couber, as disposições acima. 

As apostas por cota fixa observarão o capítulo específico adiante estabelecido neste 

documento. 

 

12.14. DOS SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS 

Os serviços e sistemas de Comercialização e Vendas são responsáveis por 

instrumentalizar e operacionalizar os recursos de distribuição e comercialização dos 

jogos ofertados, e pela administração das formas de pagamento utilizadas pelos 

apostadores, seja ela por meio eletrônico através de gateway de pagamento ou boletos, 

ou por meio físico através de dinheiro ou terminais (POS) de crédito ou débito, ou por 

outro qualquer meio que possa vir a ser disponbilizado, desde que garantidas as 

condições de segurança. 

Caberá ao Concessionário a comercialização de créditos virtuais para posterior aposta 

em jogos ofertados de forma virtual. Desta maneira, deverá propiciar serviços de 

comercialização dos créditos virtuais, estes vendidos à vista em espécie ($) ou por meio 

de POS de vendas de crédito/débito, diretamente aos apostadores/jogadores, com as 
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seguintes características e especificações mínimas: 

1. Deverá, tão e somente, permitir a comercialização de créditos virtuais 

previamente adquiridos junto à Concessionária; 

2. Deverá capturar o CPF do apostador/jogador, no ato da venda de créditos 

virtuais; 

3. Nos casos em que o apostador tiver cadastro na Loteria, deverá, 

automaticamente e em tempo real, creditar os créditos na carteira virtual do 

apostador; 

4. Nos casos em que o apostador não tiver cadastro na Loteria, deverá ser criado o 

pré-cadastro do mesmo, assim como sua carteira virtual, que por sua vez deverá 

receber automaticamente e em tempo real os créditos adquiridos na carteira 

virtual; 

5. Deverá gerar recibo, com chave de segurança, que por sua vez poderá ser 

impresso ou enviado via SMS ou WhatsApp para o apostador; e 

6. Este serviço deverá estar disponível em aplicativos para equipamentos móveis 

tipo smartphones, POS, tablets e em browser para acesso via computadores 

conectados à internet. 

Serviços de comercialização de créditos virtuais por meio eletrônico utilizando-se de 

gateway de pagamento, este que deverá propiciar serviços de comercialização dos 

créditos virtuais, previamente adquiridos pelos apostadores conectados à internet, 

utilizando-se de aplicativos em equipamentos móveis ou browsers em computadores 

utilizando-se de gateway de pagamento, também deverão contar com as seguintes 

características e especificações mínimas: 

1. A solução de gateway de pagamentos a ser adotada pela Concessionária deverá 

integrar com empresas subadquirentes, adquirentes e bandeiras de cartão 
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devidamente credenciadas no Banco Central; 

2. Os custos fixos e variáveis relativas à contratação das empresas de gateway de 

pagamentos serão de inteira responsabilidade da Licitante; 

3. Deverão ser capturadas e armazenadas, minimamente as seguintes informações 

das transações realizadas na compra de créditos virtuais: 

a) Nome Completo do apostador; 

b) CPF; 

c) Tipo de transação; 

d) Valor da transação; e 

e) Data e hora da transação. 

4. Deverá, automaticamente e em tempo real, creditar os créditos na carteira 

virtual do apostador; 

5. Este serviço deverá estar disponível em aplicativos para equipamentos móveis 

tipo smartphones, POS, tablets e em browser para acesso via computadores 

conectados à internet; 

6. Caberá a Concessionária toda responsabilidade quanto ao tratamento dos dados 

coletados, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei nº 

13.709/2018. 

A conta virtual do apostador e o aplicativo de apostas deverão propiciar aos 

apostadores a utilização dos serviços virtuais da loteria. Dentre eles, minimamente, os 

seguintes serviços: 

1. Gerenciar e apresentar saldo de créditos virtuais; 

2. Gerenciar e apresentar saldo de prêmios; 

3. Gerenciar todas as transações financeiras relativas à créditos, apostas, prêmios 
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e apresentá-las na forma de extrato para conferência; 

4. Dar acesso aos jogos ofertados, para geração e registro de apostas; 

5. Dar acesso aos resultados dos sorteios de cada modalidade de jogo; 

6. Dar acesso ao histórico de apostas realizadas nos últimos 5 anos; 

7. Dar acesso ao histórico de prêmios recebidos nos últimos 5 anos; 

8. Dar acesso a informações de cada jogo, inclusive de seus planos de premiações; 

9. Gerenciar a conversão dos prêmios em novos créditos ou resgate em dinheiro 

vivo ou pela conta corrente do apostador. 

10. Permitir a manutenção do cadastro do apostador, inclusive o cadastro da sua 

conta corrente bancária. 

11. Conferir automaticamente o resultado dos sorteios, verificar se o apostador tem 

direito a algum prêmio em função de suas apostas e creditar o prêmio na conta 

virtual de prêmios, sem a necessidade de intervenção do apostador. 

12. O apostador cadastrado deverá possuir acesso ao aplicativo de apostas e conta 

virtual por meio de identificação de e-mail ou CPF e senha de segurança; 

13. Disponibilizar serviços de resgate de senha e usuário; 

14. Gerenciar a “cerca eletrônica”, recurso virtual para definir e garantir os limites 

geográficos e de perfis dos cidadãos que poderão fazer seus cadastros e acessar 

os serviços lotéricos; 

15. Gerenciar a black list, recurso para impedir que cidadãos indesejáveis, possam 

ter seus acessos bloqueados temporariamente ou permanentemente; 

16. Gerenciar a ludopatia, recurso para impedir o acesso temporário ou permanente 

de jogadores compulsivos. Este serviço deverá ser acessível ao próprio jogador e 
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aos gestores; 

Da entrega e revelação dos bilhetes instantâneos virtuais ao apostador. A raspagem de 

bilhetes de loteria instantânea WEB deverá propiciar a entrega e a “raspagem” do 

bilhete instantâneo virtual ao apostador por meio de aplicativo ou sistema na internet, 

observando-se o seguinte: 

1. Os bilhetes adquiridos pelo apostador deverão ser entregues por meio de 

aplicativo para smartphones, tabletes e browsers; 

2. Os bilhetes entregues ao apostador deverão estar preservados (inviolados) e 

disponíveis para que o apostador revele a possível premiação por meio de uma 

interação, como por exemplo a “raspagem” de uma área do bilhete; 

3. A premiação do bilhete deverá ser apresentada ao apostador conforme regras 

definidas no Plano Lotérico e Regras do Jogo, apresentadas previamente ao 

apostador; 

4. Uma vez premiado, o apostador deverá ser instantaneamente informado do 

prêmio auferido, quer seja em valores, bens ou serviços. Da mesma forma, o 

apostador deverá ser informado caso não seja premiado; 

5. Os prêmios em dinheiro deverão ser creditados na conta virtual do apostador, 

devendo ficar disponíveis para resgate em conta bancária do sistema financeiro 

brasileiro ou nos pontos de vendas e conversão em créditos virtuais para novos 

jogos. 

Caberá o sistema receber a formulação e registro de apostas em jogos de prognósticos 

numéricos, cabendo propiciar recursos virtuais para que o apostador possa transformar 

seus créditos em apostas no jogo selecionado, formulando e registrando seus 

prognósticos em cartelas virtuais. Sendo assim, o sistema deverá possuir as seguintes 

funcionalidades: 

1. Permitir que o apostador selecione uma modalidade de jogo dentre as 
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oferecidas; 

2. Informar ao apostador da data e horário do próximo sorteio ou o tempo restante 

para o mesmo; 

3. Disponibilizar cartelas virtuais para que o apostador possa marcar seus 

prognósticos e posteriormente registrar sua aposta; 

4. A cartela virtual deverá claramente informar ao apostador: 

a) Da data e hora do sorteio em que a aposta será registrada; 

b) Dos valores da aposta; 

c) Dos tributos aplicáveis; 

d) Dos valores brutos dos prêmios; e 

e) Dos prognósticos que estão sendo registrados na aposta. 

5. Disponibilizar os termos e condições do jogo ofertado e solicitar o aceite do 

apostador, antes de registrar a aposta e debitar seus créditos virtuais; e 

6. Após registro da aposta, disponibilizar um bilhete eletrônico ou extrato da 

aposta para conferência. Tanto o bilhete quanto o extrato da aposta registrada 

deverão estar disponíveis para impressão ou envio por SMS ou WhatsApp. 

A Integração da carteira virtual com recursos de Gateway de Pagamento Virtual deverá 

propiciar recursos e serviços virtuais para que o apostador possa comprar novos créditos 

virtuais diretamente de sua carteira virtual, por meio de integração com os Gateways 

de Pagamento, observando o seguinte: 

1. Disponibilizar acesso, diretamente da carteira virtual, aos serviços de Gateway 

de Pagamento, para a compra de créditos virtuais; 

2. Permitir a aquisição de créditos virtuais por meio de cartão de crédito, cartão de 
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débito, boleto bancário e transferência eletrônica de fundos; 

3. A integração deverá ser transparente ao apostador, não necessitando novas 

verificações e senhas de registro; 

4. Assim que aprovada a compra, pelo Gateway de Pagamentos, o registro dos 

créditos comprados na carteira virtual do apostador deverá ser imediato e 

automático, por meio de recursos tais como webservices, portanto, sem a 

interferência humana. 

Quando o Resgate e/ou Conversão de Prêmios for realizado via WEB, o sistema deverá 

propiciar recursos e serviços virtuais para que o apostador possa resgatar ou converter 

seu prêmio, observando ainda o seguinte: 

1. Todos os prêmios auferidos pelo apostador, em qualquer modalidade de jogos, 

deverão ser registrados na conta prêmio constante na carteira virtual do 

apostador; 

2. Deverá apresentar ao apostador o histórico dos prêmios ganhos por ele em suas 

apostas vencedoras. Neste histórico deverão ser apresentadas as seguintes 

informações: 

a) Número do bilhete vencedor; 

b) Data e hora da premiação; e 

c) Valor da premiação; 

3. Permitir o resgate ou a conversão dos prêmios individualmente ou em lotes, por 

meio de escolha do apostador; 

4. Todos os prêmios pagos aos apostadores serão líquidos, uma vez que os 

impostos serão retidos na fonte; 

5. O apostador deverá ser informado do prêmio bruto, dos impostos retidos na 
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fonte e dos valores líquidos a serem resgatados ou convertidos; 

6. Nos casos de conversão dos prêmios em créditos virtuais, a transação deverá ser 

imediatamente após a confirmação, debitando da conta prêmio o valor total dos 

prêmios convertidos e creditando o mesmo valor na conta de créditos virtuais; 

7. Não poderão ser cobradas taxas para a conversão de prêmios em créditos; 

8. Nos casos de resgates de prêmios, os mesmos deverão ser realizados 

diretamente na rede de distribuidores e revendedores, ou por meio de 

transferência eletrônica para a conta bancária do apostador; 

9. Permitir que o apostador cadastre uma ou mais contas correntes bancárias em 

seu cadastro; 

10. Efetuar transferência de valores somente para contas correntes bancárias do 

apostador (mesmo CPF); 

11. As transferências de valores entre a loteria e o apostador deverão seguir todas 

as regras e normatizações e prazos do Banco Central, e vigentes à época; 

12. Se houver taxas de serviços bancárias a serem debitadas do apostador, as 

mesmas deverão ser informadas previamente à conclusão da transação; e 

13. Os prêmios resgatados diretamente na rede de distribuição e revendedores 

deverão ser precedidos de conferência por parte da rede e autorização por parte 

do apostador. As duas operações deverão ser realizadas diretamente e em 

tempo real pela carteira virtual do apostador. 

 

12.15. DOS TERMOS E CONDIÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE MODALIDADE LOTÉRICA DE 

APOSTAS DE QUOTA FIXA, PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 13.756/18 

No âmbito da atividade em foco, o Contratado fica sujeito, dentre outras regras que 

decorram das normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente, às seguintes 
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obrigações: 

1. Manter o sítio na Internet e Aplicativo para dispositivo de telefonia móvel para 

a exploração online da modalidade indicada neste capítulo; 

2. Redirecionar para o sítio na Internet, registrado perante à Concedente, todos os 

acessos que se estabeleçam a partir de localizações situadas em território do 

Poder Público (endereço de IP) ou que façam uso de contas de jogadores 

registados no Poder Público (endereço de cadastro); 

3. Instalar e manter o sistema técnico de jogo para a exploração da categoria de 

apostas abrangida pela presente licença, em observância dos requisitos 

subjacentes à respetiva homologação; 

4. Assegurar a integridade, a disponibilidade, a confidencialidade e todos os demais 

atributos de segurança das apostas abrangidas pela presente licença, garantindo 

um jogo fiável e transparente; 

5. Manter a conta bancária previamente cadastrada junto à Concedente, através 

da qual são efetuadas, em exclusivo, todas as transações relacionadas com a 

atividade, objeto da presente Concessão; 

6. Manter o registro de sócio controlador ou majoritário perante a Concedente, 

para fins de responsabilidade patrimonial; 

7. Disponibilizar os meios que impeçam os menores de 18 (dezoito) anos e outros 

grupos socialmente vulneráveis de realizar o registro/cadastro de jogador em 

seu sistema; 

8. Prestar informação, de forma clara, no respetivo sítio na Internet, sobre as 

proibições de jogar; 

9. Disponibilizar e prestar informação sobre as regras das apostas desportivas à 

cota de forma clara, verdadeira, completa e atualizada, incluindo os 

instrumentos de pagamento admitidos, os valores mínimo e máximo de aposta 
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e as regras de cálculo e de pagamento dos prémios; 

10. Fazer incidir as apostas desportivas a que se refere a presente licença apenas 

sobre as modalidades, competições e provas esportivas constantes de lista 

elaborada e aprovada pela Concedente; 

11. Definir uma política de privacidade, que deve ser expressamente aceite pelo 

jogador, na qual se identifique a informação mínima que é solicitada, a finalidade 

a que se destina, bem como as condições em que a mesma pode ser divulgada; 

12. Criar um registro/cadastro e uma conta para cada jogador, nos termos das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

13. Pagar aos jogadores vencedores os prêmios no valor anunciado; 

14. Ordenar a transferência para a Conta de pagamento previamente indicada e 

titulada pelo jogador dos saldos da conta de jogador, quando este o solicitar; 

15. Assegurar o cumprimento das leis vigentes quanto à prevenção dos crimes de 

lavagem de dinheiro outros crimes tipificados na Legislação.  

16. Colaborar no combate ao jogo ilegal e atividades ilícitas associadas, cumprindo 

as disposições preventivas previstas na lei e denunciando práticas ou 

comportamentos que lhe sejam contrárias; 

17. Assegurar a contabilidade das apostas, dos pagamentos dos prêmios e do 

recolhimento dos tributos, conforme as exigências legais; e 

18. Cumprir com as demais obrigações legais ou regulamentares aplicáveis, bem 

como as instruções e orientações emitidas pela Concedente através de Portarias 

e Manuais de Operações. 
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13. CONCLUSÃO 

A Concessão ora estuda mostra-se viável jurídica, social, econômica e financeiramente.  

A Concessão traz claras vantagens ao Poder Público e à sociedade, na medida em que: 

(i) todo o investimento será realizado pela concessionária, sem quaisquer ônus 

ao Poder Concedente;  

(ii) permite a realização dos investimentos em infraestrutura e tecnologia, com 

vistas à prestação de um serviço adequado;  

(iii) permite a prestação dos serviços de operação de loterias, mediante cobrança 

de preço de aposta diretamente do apostador, conforme valor de mercado, 

eximindo o Poder Concedente desse ônus;  

(iv) possibilita a exploração de receitas acessórias que terão um percentual 

revertido ao Poder Concedente;  

(v) aloca os riscos de implantação e operação à concessionária;  

(vi) aloca no Poder Concedente tão somente o risco relacionado à fiscalização, 

que decorre diretamente do exercício do Poder de Polícia;  

(vii) possibilita que o Poder Público receba receitas advinda da outorga, sem 

qualquer investimento. 

Além disso, poderá induzir o desenvolvimento de novos projetos no futuro que, 

aproveitando a experiência deste, fortaleçam os vínculos entre entes estatais e a 

iniciativa privada na oferta de utilidades destinadas à satisfação do interesse público. 
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