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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, PRESIDENTE DO COLENDO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

  

 

 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOTERIAS ESTADUAIS-ABLE, sociedade civil, 

registrada no Cartório de Registros Especiais de Belo Horizonte/MG sob o nº 

23.308, devidamente representada (anexo), comparece a presença de vossa 

Excelência, com o mais alto acatamento, formular 

 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, COM PEDIDO 

DE MEDIDA CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARTE, 

 

fundamentada no §1º do artigo 102 da Constituição Federal e no inciso I do art. 

2º da Lei nº 9.882/99, por intermédio de advogado constituído (anexo), expor e 

requerer o seguinte: 

 

  

I.  Das razões fáticas para o ajuizamento da presente Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Da existência 

de ato de poder público causador de lesão a preceito fundamental 

(arts. 102, § 1º, da CF, e 1º, caput, da Lei n. 9.882/99).  

 

 

1. Sabe-se, à luz de autorizada doutrina, que [...] a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental consiste em uma ação constitucional 

especialmente destinada a provocar a jurisdição constitucional concentrada do 
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Supremo Tribunal Federal para a tutela da supremacia dos preceitos mais 

importantes da Constituição Federal. Vale dizer, é uma ação específica 

vocacionada a proteger exclusivamente os preceitos constitucionais 

fundamentais, ante a ameaça ou lesão resultando de qualquer ato ou omissão do 

poder público. [...].1    

 

2. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 

– permite, ao que interessa in casu, o controle abstrato do direito pré-

constitucional, proporcionando que, em tal seara e sob tal ótica, este colendo 

Supremo Tribunal Federal realize a análise da (in)compatibilidade entre normas 

anteriores e a Constituição de 1988, pronunciando-se portanto sobre a recepção 

ou não recepção constitucional daquelas.  

 

3. Intuitivamente até, é necessário que haja, na esteira do que 

dispõem os arts. 102, § 1º, da CF2, e 1º, caput, da Lei n. 9.882/993, ato de poder 

público, que pode envolver normas de direito pré-constitucional, de direito 

municipal, atos normativos secundários (infralegais) e até mesmo atos 

administrativos materiais e concretos, sem embargo da possibilidade de um 

controle concentrado-incidental de constitucionalidade (art. 1º, par. único, I, da 

Lei n. 9.882/994). Mais especificamente, [...] os atos do Poder Público passíveis de 

arguição autônoma incluem os de natureza normativa, administrativa e judicial. 

[...]. A locução “atos normativos” compreende os atos estatais dotados de 

atributos de generalidade, abstração e obrigatoriedade, destinados a reger a vida 

social. Para os fins da ADPF, estão abrangidos todos os atos infraconstitucionais, 

da lei complementar aos atos normativos emanados da Administração Pública 

[...].5  

                                                           
1 DIDIER JR., Fredie (organizador). Ações constitucionais. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 588.  
2 A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo 

Tribunal Federal, na forma da lei. 
3 A arguição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e 

terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. 
4 [...] Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental: 
I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou 

municipal, incluídos os anteriores à Constituição; [...].  
5 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 325. 
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4. E, com efeito, a existência de tal requisito legal (ato de poder 

público) é, in casu, inconteste e se consubstancia nos artigos 1º, 32, caput, e 32§ 

1º, do Decreto-Lei n. 204/1967, norma gestada em período histórico 

notoriamente ditatorial, cujos dispositivos mencionados têm o seguinte teor 

(grifou-se): 

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. 
 
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 dêste Decreto-lei. 

 

5. É, portanto, em face dos dispositivos legais acima, que conferem, 

ao arrepio do art. 21, XI e XII e 177 da CF, verdadeiro monopólio à União para 

exploração de serviços de Loteria6 e da criação de um ambiente de franca 

desigualdade entre os entes da Federação, que se avia a presente Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental.  

 

6. Esclareça-se, de largada, que não se está aqui a tratar de 

modalidades de Loterias sem previsão na legislação federal, como foi o caso dos 

bingos, extirpados da esfera de competência legislativa estadual por força de 

decisões proferidas por este egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade, matéria, inclusive, objeto da Súmula Vinculante 

                                                           
6 [...] Não obstante ter o legislador emprestado à palavra Loteria o conceito de Jogo (art. 40, § único, do Decreto-Lei n. 

6.259/44 e art. 26 da Lei n. 8.212/91, entre outros dispositivos na legislação), a análise etimológica evidencia que a 
palavra Loteria é formada pelo radical lot/loto e o sufixo eria6, em que loto (ou o substantivo lott do italiano, ou hlot 
do inglês arcaico) é uma modalidade ou forma de jogo, ao passo em que o termo eria (do latim) é o sufixo que designa, 
neste caso, o lugar. Portanto, Loteria não é Jogo. [...]. Por tais motivos, conceituamos Loteria Estadual como a Instituição 
Pública dos Estados e do Distrito Federal que regulamenta, fiscaliza e explora, direta ou indiretamente os jogos 
legalizados por Lei Federal. FERNANDES, Roberto Carvalho. DALMAGRO JUNIOR, João Carlos. in Regularidade das 
Loterias Estaduais no Brasil. 2017. 
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n. 2, mas, ao contrário, apenas de produtos explorados pelas Loterias nos termos 

da legislação federal.  

 

7. Tal esclarecimento se faz necessário já neste momento porque a 

União, com base na sua peculiar interpretação dos referidos dispositivos legais, 

tem criado situações constrangedoras aos entes federados, afirmando que as 

Loterias Estaduais seriam ilegais.  

 

8. Nessa mesma toada, a União admite que, por força do arts. 1º e 

32 do DL n. 204/67, os Estados-membros de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio 

de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Rondônia, Pará, Bahia, Piauí, Paraíba, 

Ceará e Pernambuco estariam autorizados a explorar serviços de Loteria (com 

limites quantitativos da indigitada norma ora impugnada), mas, absurda e 

paradoxalmente, não admite a exploração dos mesmos serviços de Loteria nos 

Estados-membros do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amazonas, 

Tocantins, Roraima, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, além do 

Distrito Federal. Há, portanto, um visível tratamento desigual dado pela União aos 

entes da federação, ao arrepio dos arts. 5º, caput, e 19, III, da Constituição Federal. 

 

9. Demais disso, e não obstante ser a presente arguição aforada na 

modalidade autônoma, ou seja, à luz do caput do art. 1º da Lei n. 9.882/99, há 

alguns aspectos de ordem factual que merecem ser considerados e que 

demonstram a relevância da controvérsia jurídica posta no presente debate. 

 

10. Com efeito, conforme rol a seguir, são inúmeras as ações judiciais 

aforadas pelo Ministério Público Federal e processos administrativos promovidas 

pelo Ministério da Fazenda, através da sua Secretaria de Acompanhamento 

Econômico – SEAE/MF, em face das Loterias Estaduais, nas quais se interpretam 

os artigos 1º e 32 do DL n. 204/67 como permissivos e concessivos de um 

verdadeiro monopólio da exploração das atividades de Loterias em favor da União. 

 

11. Em alguns Estados, inclusive, que estão sendo alvo das referidas 

ações, a Loteria Estadual é explorada, ininterruptamente, há mais de 77 (setenta 
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e sete) anos, como é o caso da Loterias dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais. 

 

12. Além disso, como explicado anteriormente, 12 (doze) Estados-

membros e o Distrito Federal estão impedidos7, de criar sua estrutura 

administrativa para esse fim, o que permite, de outro lado, a exploração de 

serviços de Loteria a apenas 15 (quinze) Estados, limitado, o respectivo 

Administrador Público, a venda de bilhetes em quantidade e números de série 

que eram explorados há exatos 50 anos (1967). 

 

13. O desrespeito ao Princípio do Pacto Federativo (um dos preceitos 

constitucionais fundamentais violados, como se esclarecerá a seguir), materializa-

se também no ato do Ministério da Fazenda, que, por meio de sua Secretaria 

Especial de Acompanhamento Econômico (SEAE/MF), divulgou8 em seu site oficial 

a Nota (anexo), em que afirma que a União detém o monopólio da exploração de 

Loterias e que apenas os Estados-membros podem explorá-las regularmente por 

força do “direito adquirido”, fazendo referência única ao Decreto-Lei n. 204/67, o 

                                                           
7 A União só reconhece que os estados explorem as modalidades de loteria que era explorado no ano de 1967, antes do 

DL 204/67, portanto, aqueles que nada exploravam naquele período, não tem o que explorar na atualidade. 
8 Disponível em: http://seae.fazenda.gov.br/notas-a-imprensa/seae-emite-nota-sobre-irregularidades-em-loterias-

estaduais/notainformativa_irregularidadesloteriasestaduais. 
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que derrui a segurança jurídica e constitui tratamento díspar e inconstitucional 

aos entes federados: 

 

 

 
 

 

14. Como anunciado acima, eis as consequências de tal interpretação 

para alguns Estados-membros, todas comprovadas documentalmente (anexo): 

 

14.1 O Estado do Rio de Janeiro explora a Loteria há 77 (setenta e sete) 

anos, tendo como paradigmas os produtos legalizados pela União, mantendo a 

denominada Raspadinha9 e o tradicional Rio de Prêmio, este explorado 

exclusivamente no território carioca. Conta com centenas de funcionários e gera 

milhares de empregos, investimentos sociais e recursos para a Seguridade Social, 

consoante se comprova no portal do Estado do Rio de Janeiro 10. Todavia, há 

menos de dois meses foi surpreendida com decisão administrativa da União, 

representada pelo Ministério da Fazenda/SEAE, no sentido de que deve 

imediatamente suspender suas atividades porque teria invadido a competência da 

                                                           
9 Autos judiciais n. 0490336-98.2009.4.02.5101_Justiça Federal do Rio de Janeiro-RJ 

10 www.loterj.rj.gov.br 
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União para explorar, com exclusividade, os serviços de Loteria, com fundamento, 

justamente, nos artigos 1º e 32 do DL n. 204/67.11 

 

14.2 O Estado do Piauí explorava a Loteria diretamente, por meio da sua 

Secretaria da Fazenda, com importantes investimentos locais, mas também foi, 

há 3 (três) meses, surpreendida por um Processo Administrativo do SEAE/MF 

(decisão adm. anexo) e uma Ação Civil Pública (inicial anexa), ambos expedientes 

fundamentados no indigitado DL n. 204/67, no bojo da qual foi determinada a 

suspensão das suas atividades. 

 

14.3 O mesmo ataque foi desferido pela União (por via de Processo 

Administrativo aviado no bojo da SEAE/MF, com decisão pelo encerramento da 

Loteria - anexo), em face do Estado de Minas Gerais, cuja centenária Loteria 

Estadual é fundamental para a saúde financeira do Estado e responsável por 

importantíssimos investimentos na Seguridade Social, da qual tal Estado não pode 

abrir mão. 

 

15. Na mesmíssima situação jurídica narrada acima se encontram as 

Loterias dos Estados da Paraíba e do Ceará. 

 

16. Os demais Estados, em razão da insegurança jurídica provocada 

por essas ações da União, bem ainda pelas decisões contraditórias de diversas 

esferas jurisdicionais, não exercem seu direito de explorar Loterias e, 

consequentemente, não a utilizam como fonte de receita para a Seguridade 

Social, conforme determinam o artigo 195, III, da CF, e a Lei n. 8.212/91. 

 

17. Mas não é só: há outras provas, inclusas a esta petição inicial, do 

descumprimento reiterado e sistemático de preceitos fundamentais, resultado da 

política centralizadora do atual Governo Federal, que pretende encerrar as 

atividades das Loterias Estaduais sem que a Constituição lhe outorgue esse poder 

                                                           
11 Doc. anexo: “Prova de Violação de preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTERJ.  LOTERJ n. 18101.0003292017-

54, com decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual”. 
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- sempre à luz dos artigos 1º e 32, do DL 204/67, não recepcionados pela 

Constituição Federal.  

 

18. Citam-se, a propósito, as seguintes ações judiciais fundamentadas 

também, nos artigos 1º e 32 DL 204/67, alegando o referido monopólio da União: 

 

18.1 Ação Civil Pública n. 2007.83.00.017870-1, em trâmite perante a 

10ª Vara Federal de Recife, Pernambuco, proposta em face da Loteria do Estado 

de Pernambuco, fundamentada nos artigos 1º e 32 do DL n. 204/67, interpretado 

como norma a conferir monopólio à União sobre a exploração de Loterias. Este 

STF, ao apreciar a Reclamação 5716, suspendeu a decisão da Justiça Federal 

pernambucana que havia determinado o fechamento da autarquia estadual que 

explorava as atividades da referida Loteria.12 

 

18.2 Ação Civil Pública n. 0008165-06.2017.4.01.4000, em trâmite 

perante a 5ª Vara Federal de Teresina, Piauí, proposta em face da Loteria do 

Estado do Piauí, fundamentada nos artigos 1º e 32 do DL n. 204/67, interpretado 

como norma a conferir monopólio à União sobre a exploração de Loterias. (anexo) 

 

18.3 Ação Civil Pública n. 002407486669-0, a qual tramitou perante a 1ª 

Vara da Fazenda Estadual de Minas Gerais, proposta em face da Loteria do Estado 

de Minas Gerais, fundamentada nos artigos 1º e 32 do DL n. 204/67, interpretado 

como norma a conferir monopólio à União sobre a exploração de Loterias. O 

                                                           
12 Loteria de Pernambuco. Doc. Anexo: “Prova de Violação de Preceito. Loteria de PE Decisão na 

ACP_JF_MPF_X_ARPELoteriaDePernambuco”. Decisão liminar de primeiro grau.  Com a vigência do DecretoLei nº 
204, de 27 de fevereiro de 1967, o serviço de exploração de loteria passa a constituirse, expressamente, em serviço 
público exclusivo da União, bem como resta claro que a exploração de loteria autorizada representa exceção à 
legislação penal(reforçando que somente a União poderia dispor sobre a matéria, como suporte no art. 5º, XV, "a", 
CF/46) [...] Dessa forma, já se observa, inequivocamente, desde a vigência do DecretoLei nº 204, de 27 de fevereiro 
de 1967, que a exploração do serviço de loteria somente poderia ser concedida pela União. [...] Concedo a liminar 
requerida para suspender a autorização concedida à ré Serviços e Administração Pernambuco Dá Sorte Ltda., no que 
se refere aos serviços de loterias e sorteios(inclusive com base na Lei nº73/47 e no Decreto Estadual nº 30.064/06), 
com a conseqüente sustação de suas atividades (incluindo a paralisação do funcionamento do seu sítio eletrônico), 
bem como determino à ARPE que se abstenha de explorar, renovar, e/ou emitir nova autorização, credenciamento, 
permissão ou equivalente para exploração de qualquer espécie de sorteio, distribuição gratuita de brindes ou loteria, 
promocional ou não, com base na Lei Estadual nº 73/47. 
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processo transitou em julgado em 13/05/2008 perante aquele tribunal sem 

julgamento do mérito.13 

 

18.4 Ação Civil Pública n. 2007.39.00.006523-1, em trâmite perante a 1ª 

Vara Federal da Subseção Judiciária do Pará, proposta em face da Loteria do 

Estado do Pará, fundamentada nos artigos 1º e 32 do DL n. 204/67, interpretado 

como norma a conferir monopólio à União sobre a exploração de Loterias. Em seu 

bojo foi realizado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público 

Federal e, atualmente, a Loteria está fechada.14 

 

18.5 Ação Civil Pública n 2004.81.00.019925-5, em trâmite perante a 6ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, proposta em face da Loteria do Estado 

do Ceará, fundamentada nos artigos 1º e 32 do DL n. 204/67, interpretado como 

norma a conferir monopólio à União sobre a exploração de Loterias. Atualmente, 

a liminar deferida foi suspensa pela instância superior e a discussão se encontra 

ao crivo do egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso especial n. 

1.674.145/CE, relator ministro Og Fernandes). (anexo) 

 

18.6 Ação Civil Pública n. 0006176-08.2010.4605.8200, em trâmite 

perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, proposta em face da 

Loteria do Estado da Paraíba, fundamentada nos artigos 1º e 32 do DL n. 204/67, 

interpretado como norma a conferir monopólio à União sobre a exploração de 

Loterias. (anexo)  

 

19. Além dos judiciais, há diversos Processos Administrativos 

instaurados pela Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico do 

Ministério da Fazenda (SEAE/MF), em desfavor das Loterias Estaduais: 

 

19.1 Processo administrativo n. 18101.000303/2016-25, instaurado em 

face da Loteria do Piauí, em que há decisão administrativa determinado a 

                                                           
13 Doc. anexo: “Prova de Violação ao Preceito. Acórdão TJMG extinção ACP 002407486669-0”; 
14 Doc. anexo: “Prova de Violação de preceito. TAC MPF LOTERPA 2011.12.29.DOE_59”; 
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suspensão da Loteria Estadual, com fundamento nos artigos 1º e 32 do DL n. 

204/67;15 

 

19.2 Processo Administrativo n. 18101.000329/2017-54, instaurado em 

face da Loteria do Rio de Janeiro, em que há decisão administrativa determinado 

a suspensão da Loteria Estadual, com fundamento nos artigos 1º e 32 do DL n. 

204/67;16 

 

19.3 Processo Administrativo n. 18101.000102/2017-17, instaurado em 

face da Loteria de Minas Gerais, em que há decisão administrativa determinado a 

suspensão da Loteria Estadual, com fundamento nos artigos 1º e 32 do DL n. 

204/67;17 

 

19.4 Processo Administrativo n. 18101.000341/2017-69, instaurado em 

face da Loteria do Ceará, em que há decisão administrativa determinado a 

suspensão da Loteria Estadual, com fundamento nos artigos 1º e 32 do DL n. 

204/67;18 

 

20. Tudo isso demonstra a tentativa de criação de um verdadeiro 

monopólio, em favor da União, em relação à exploração de serviços de Loteria, ao 

arrepio da Constituição Federal (art. 23, XI e XII e 177), em razão, justamente, da 

controvérsia quanto à recepção/validade constitucional dos artigos 1º e 32 do DL 

n. 204/67, a acarretar, sem sombra de dúvidas, o ferimento aos preceitos 

fundamentais do Princípio Federativo e da Isonomia entre os entes federativos (arts. 

1º, 5º, 19 e 60, § 4°, I, da CF), bem ainda da delimitação constitucional de 

                                                           
15 Doc. anexo: “Prova de Violação de preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTEPI n. 18101.0003032016-25, com 

decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual”. 
16 Doc. anexo: “Prova de Violação de preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTERJ.  LOTERJ n. 18101.0003292017-

54, com decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual” 
17 Doc. anexo: “Prova de Violação de Preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTEMINAS n. 18101.0001022017-17, 

com decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual” 
18 Doc. anexo: “Prova de Violação de Preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTECE. n. 18101.0003412017-69, com 

decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual” 
 



 
 

Página 11 de 38 

Rua: 3250, n° 450 – Centro – CEP: 88330-278 – Balneário Camboriú (SC) 
Fone/Fax: (47) 3360-9231 – www.brasilfernandes.adv.br 

 

competências político-administrativa e residual dos Estados-Membros (art. 25, § 

1°, da CF).  

 

21. Assim é que, dada a imprescindibilidade da aferição de normas 

pré-constitucionais que geram insegurança jurídica aos Estados brasileiros, a 

presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental torna-se o 

instrumento jurídico adequado para, pela via concentrada e em abstrato, 

oportunizar um juízo definitivo de (in)compatibilidade entre os artigos 1º e 32, 

caput, e § 1º, do DL n. 204/67 e a nova ordem constitucional inaugurada pela 

Constituição Federal de 1988. 

 

 

II.  Da legitimidade ativa da autora-arguente. Da existência de 

pertinência temática. Arts. 103, IX, da CF, e 2º, I, da Lei n. 

9.882/99.  

 

 

22. A autora-arguente, Associação Brasileira de Loterias Estaduais 

(ABLE), é, desde o ano de 1972, a única entidade de classe que representa as 

Loterias Estaduais no Brasil.   

 

23. As Loterias Estaduais, por seu turno, foram criadas nos Estados-

membros por suas respectivas legislações, quais sejam: Ceará (Lei Estadual n. 

53/1947); Paraíba (Lei Estadual n. 1.192/1955); Santa Catarina (Lei Estadual n. 

3.812/1966); Rio Grande do Sul (DL n. 1.350/1947); Minas Gerais (DL n. 165/1939); 

Mato Grosso (Lei Estadual n. 363/1953); Rio de Janeiro (Decreto Estadual n. 

138/1975); Pernambuco (Lei Estadual n. 73/1947); Goiás (Lei Estadual n. 

566/1951); Piauí (Lei Estadual n. 1825/1947); Pará (Lei Estadual n. 289/1956); e 

São Paulo (Decreto Estadual n. 10.120/1939). 

 

24. Cediço que inexiste disciplina constitucional ou legal que defina 

expressamente o conceito de entidade de classe de âmbito nacional à luz do 
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artigo 103, IX, da CF/88, de modo que este colendo Supremo Tribunal Federal, 

consoante documentos inclusos19, já reconheceu a ora autora-arguente, em 

outras oportunidades, na qualidade de Amicus Curiae para atuar nas ADI ns. 

2996, 3277 e 2690, a demonstrar, portanto, a sua legitimidade ativa para 

propositura da presente ação.    

 

25. Quanto à pertinência temática, ou seja, a relação de pertinência 

subjetiva entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da ação, 

é, in casu, evidente. 

 

26. Isso porque o incluso Estatuto Social da autora-arguente20, em seu 

artigo 1º, inciso II, indica que a finalidade da entidade é, dentre outras, [...] 

representar e assistir as Loterias estaduais, defendendo os seus direitos ante as 

entidades públicas e privadas. [...]. O parágrafo único do mesmo artigo elenca as 

entidades associadas à ABLE, registrando, assim, que se entende por [...] Loterias 

Estaduais as entidades que, por definição legal dos respectivos Estados-Membros 

ou União Federal, detenham a exclusividade da exploração lotérica no âmbito de 

seu território. [...]. 

 

27. Assim, nos termos dos artigos 103, IX, da CF, e 2º, I, da Lei 

9.882/99, a autora-arguente é legítima para propositura da presente Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 

 

III.  Do cabimento, in casu, da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental. Do atendimento ao Princípio da 

Subsidiariedade (art. 4, § 1º, da Lei n. 9.882/99). Remédio 

constitucional cabível à espécie. 

 

                                                           
19 Doc. anexados: “Legitimidade_Ativa_Procedente_ADI_2996_ABLE”, 

“Legitimidade_Ativa_Procedente_ADI_3277_ABLE” e “Legitimidade_Ativa_Precedente_ADI_2690_ABLE” 
20 Doc. anexado: “Ata e Estatutos de criação e atualizado da ABLE”. 
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28. Como se explicou anteriormente, o objeto da presente Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental é a aferição da recepção, ou não, 

dos artigos 1º e 32 do DL n. 204/67 pela Constituição Federal, norma pré-

constitucional na qual União tem se amparado para defender o seu espúrio 

monopólio sobre a exploração de atividades de Loteria em território nacional, 

face aos preceitos fundamentais contidos nos artigos 1º, 5º, 18, 19, 25, § 1º, 37, 

60, § 4º, I, 175 e,  ainda nas disposições constitucionais dos 21, XI e XII e 177 da 

Constituição Federal. 

 

29. À luz do art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/99, que estatuiu o Princípio 

da Subsidiariedade da ADPF, nos termos do qual [n]ão será admitida ARGUIÇÃO 

de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio 

eficaz de sanar a lesividade [...]. A regra não significa que o ajuizamento da ADPF 

só é possível após esgotados, literalmente, todos os meios admitidos na lei 

processual. Isto, pois, deve-se entender que “meio eficaz para sanar a lesão” 

refere-se ao caráter marcadamente objetivo da ADPF como instrumento para 

controle concentrado de constitucionalidade, como se verá a seguir. 

 

30. É que inexiste outro meio idôneo para fazer cessar e sanar a lesão 

apontada, em especial porque [...] a simples possibilidade de propositura de ações 

de natureza subjetiva ou o cabimento de recursos processuais não é, de per si, 

impedimento à arguição, se aquelas medidas não forem idôneas a produzir 

solução imediata e abrangente, nas hipóteses em que o interesse público 

relevante ou a segurança jurídica assim o exijam. [...].21   

 

31. Com efeito, e considerando que a decisão a ser proferida no bojo 

de uma ADPF é dotada de caráter vinculante e contra todos, efeitos esses 

decisivos para o resultado que se deseja alcançar in casu (declaração de que 

dispositivos de norma pré-constitucional não foram recepcionados pela CF/88), o 

presente remédio jurídico é o único apto a decidir, em caráter peremptório, se a 

                                                           
21 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 315-316. 



 
 

Página 14 de 38 

Rua: 3250, n° 450 – Centro – CEP: 88330-278 – Balneário Camboriú (SC) 
Fone/Fax: (47) 3360-9231 – www.brasilfernandes.adv.br 

 

União possui, ou não, o monopólio sobre a exploração das atividades de Loteria no 

Brasil e se, a propósito, são os artigos 1º e 32 do DL n. 204/67, se considerados 

recepcionados pela nova ordem constitucional, que permitem tal interpretação. 

 

32. Neste sentido, ao se reportar ao paradigmático julgamento da 

ADPF 33, o eminente Professor e Ministro, Gilmar Ferreira Mendes, leciona que:  

 

[r]evela-se importante o fato de o Tribunal ter entendido 

admissível a ADPF, a despeito da possibilidade de se discutir o 

tema objeto da controvérsia no âmbito do processo subjetivo. O 

Colegiado considerou, assim, que, tendo em conta o caráter 

marcadamente objetivo do processo de ADPF, a subsidiariedade 

prevista no art. 4º, §1º, da lei 9.882/99 afetava, 

fundamentalmente, os processos de índole objetiva. Dessarte, 

restou assentado que a existência, ou a possibilidade de 

utilização de processos de índole subjetiva, não impede o 

conhecimento da ADPF.22  

 

33. Nesta toada, o autor destaca que no julgamento da ADPF 54 o STF 

seguiu o mesmo caminho e reconheceu que a ADPF seria, diante da inexistência 

de outro processo de índole objetiva, o único meio apto a solver de uma vez por 

todas a controvérsia constitucional – além do que, “as ações ordinárias e o próprio 

recurso extraordinário não parecem [...] capazes de resolver a controvérsia 

constitucional de forma geral, definitiva e imediata”(grifou-se)23.  

 

34. Nesse fôlego, a documentação ora acostada comprova a 

existência de diversas ações judiciais, processos administrativos e manifestações 

de autoridades federais em conflito com projetos de governos estaduais, sempre 

em voga a (in)constitucionalidade do monopólio da exploração dos serviços de 

Loteria pela União e sobre o direito dos Estados-membros explorarem as 

modalidades de Loteria legalizadas pela lei federal, circunstâncias que, como 

                                                           
22 MENDES, Gilmar Ferreira. Estado de Direito e Jurisdição Constitucional: 2002-2010. Saraiva/IDP. 2012. p. 104. 
23 Idem. p.104. 
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decidiu a eminente ministra Rosa Weber no julgamento da ADPF 405, reforçam o 

cabimento da presente ação constitucional:  

 

[...] O Colegiado aduziu que a ADPF desempenha, no conjunto dos 
mecanismos de proteção da higidez da ordem constitucional, 
função específica de evitar, à falta de outro meio eficaz para tanto, 
a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos 
estatais - ostentem eles ou não a natureza de atos normativos - 
contrários a um identificável núcleo de preceitos - princípios e 
regras - tidos como sustentáculos da ordem constitucional 
estabelecida. Consignou que, sem risco de vulgarizar o conteúdo 
do núcleo essencial merecedor da proteção singular da ADPF, 
pode-se afirmar que o descumprimento de preceito fundamental 
acionador do mecanismo de defesa da ordem constitucional [...] 
se manifesta na contrariedade às linhas mestras da Constituição, 
àquilo que, mesmo não identificado com esta ou aquela fração 
do texto positivado, tem sido metaforicamente chamado, por 
escolas do pensamento jurídico, de seu espírito, pilares de 
sustentação, explícitos ou implícitos, sem os quais a ordem jurídica 
delineada pelo Poder Constituinte, seja ele originário ou derivado, 
ficaria desfigurada na sua própria identidade. A própria redação 
do art. 102, § 1º, da CF, ao aludir a preceito fundamental 
“decorrente desta Constituição”, é indicativa de que esses 
preceitos não se restringem às normas expressas no seu texto, 
incluindo também prescrições implícitas, desde que revestidas 
dos indispensáveis traços de essencialidade e fundamentalidade. 
[...]. (grifou-se). 

 

35. No mesmo norte, o ministro Roberto Barroso, ao apreciar a MC na 

ADPF 378, consignou que [...] A ação é cabível, mesmo se considerarmos que 

requer, indiretamente, a declaração de inconstitucionalidade de norma posterior 

à Constituição e que pretende superar omissão parcial inconstitucional. 

Fungibilidade das ações diretas que se prestam a viabilizar o controle de 

constitucionalidade abstrato e em tese. Atendimento ao requisito da 

subsidiariedade, tendo em vista que somente a apreciação cumulativa de tais 

pedidos é capaz de assegurar o amplo esclarecimento do rito do impeachment por 

parte do STF. [...]. (grifou-se).  
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36. Todo o exposto até aqui revela a adequação da ADPF, uma vez que 

a presente missiva traz consigo a comprovação de uma variedade de 

interpretações dos dispositivos atacados. Isto é: processos administrativos; 

processos judiciais em fase recursal; processo recém-ingressado em juízo; e 

também transitados em julgado. As decisões todas possuem em comum a 

interpretação dos artigos do DL 204/67, uma vez que tal normação não foi 

afastada do ordenamento jurídico através do controle normativo jurisdicional 

adequado. E é a aplicação reiterada dos dispositivos, tanto pelo Judiciário, quanto 

pelo Ministério Público Federal e pela Administração (via SEAE/MF) que 

perpetuam a eficácia de uma legislação que, evidentemente, deve ser declarada 

não-recepcionada. 

 

37.  Vale ressaltar, por fim, a reforçar o atendimento aos predicados 

do Princípio da Fungibilidade, que se está diante de um verdadeiro Conflito 

Federativo, em que se digladiam a União e os Estados-membros a respeito da 

possibilidade, ou não, da exploração, por estes, das atividades de Loteria.  É 

evidente, portanto, que o referido Conflito Federativo ocorre quando há uma 

indevida gerência da União em assuntos, como ora sustentado, de competência 

dos Estados, celeuma que só pode ser resolvida por este egrégio Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal, de acordo 

com o qual compete a esta Suprema Corte processar e julgar, originariamente, 

[...] as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, 

ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração 

indireta. [...].  

 

38. Nesse sentido é, inclusive, a jurisprudência deste Pretório Excelso, 

que já decidiu que  

 

a [...] CR confere ao STF a posição eminente de Tribunal da 
Federação (CF, art. 102, I, f ), atribuindo, a esta Corte, em tal 
condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao 
irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, 
por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa 
magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe 
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o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo 
federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações 
políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação 
brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da 
Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva 
revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio 
fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto 
da Federação. Doutrina. Precedentes. [...]. (ACO 1.048 QO, rel. 
min. Celso de Mello, j. 30-8-2007, P, DJ de 31-10-2007). 

 

39. Portanto, não havendo outro meio eficaz e definitivo de sanar e 

fazer cessar a lesividade apontada, a presente Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental é o remédio constitucional cabível à espécie.   

 

 

IV. Dos preceitos fundamentais malferidos. Dos fundamentos 

jurídicos do pedido.  

 

 

 

40. Nos termos do art. 3º da Lei n. 9.882/99, cabe ao autor da ADPF 

demonstrar os preceito fundamentais violados e explicar por que o determinado 

ato de poder público malfere-os. De seu turno, cabe ao Supremo Tribunal Federal, 

de forma soberana, conceituar, indicar e declarar descumpridos os determinados 

preceitos fundamentais. 

 

41. A legislação não define preceito fundamental, de maneira que 

coube à casuística tal tarefa. Mas é certo, como pontua a doutrina, que tal 

expressão, preceito fundamental, [...] importa o reconhecimento de que a violação 

de determinadas normas – mais comumente princípios, mas eventualmente 

regras – traz consequências mais graves para o sistema jurídico como um todo. 

[...].24   

 

                                                           
24 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 305-306. 
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42. Alguns parâmetros já se encontram consolidados pela 

jurisprudência pátria, como, por exemplo, a assunção de a cláusula pétrea do 

Princípio Federativo (arts. 1º e 60, § 4º, I, da CF) ser um preceito fundamental, 

consoante já decidiu este egrégio Supremo Tribunal Federal na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 33. 

 

43. Além disso, existe um conjunto de normas que inegavelmente 

devem ser abrangidas no domínio dos preceitos fundamentais, quais sejam: (1) 

os fundamentos e objetivos da República e as decisões políticas estruturantes 

(arts. 1° a 4°); (2) os direitos fundamentais, (arts. 5° e ss.); (3) as normas que se 

abrigam nas cláusulas pétreas (art. 60, § 4°) e as que delas decorrem diretamente; 

e (4) os princípios constitucionais ditos sensíveis (art. 34, VII), que são aqueles que 

por sua relevância dão ensejo à intervenção federal. 

 

44. No que diz respeito à presente arguição, os preceitos 

fundamentais tidos como descumpridos, conforme será demonstrado a seguir, 

compreendem, sinteticamente:  

 

a) O Princípio Federativo e os Princípio da Autonomia e Isonomia 

dos Entes Federativos (CF, arts. 1º, 5º, 18, 19 e 60, § 4º, I, da CF);  

b) Os Princípios que regem a fixação da competência político-

administrativa e da competência residual dos Estados (art. 25, § 1º, 

da CF);  

c) O Princípio da Vedação de Monopólio, salvo aqueles expressos 

na Constituição (artigos 21, XI e XII e 177 da CR/88);  

d) O  Princípio da Eficiência (arts. 37 e 175, IV, da CF). 

 

45. Nessa toada, vale relembrar, com o fito de demonstrar a violação 

aos indigitados preceitos fundamentais, que loteria é atividade estatal atípica, ou 

seja, não se trata de serviço público propriamente dito e nem de atividade 

econômica, considerada uma atividade estatal de fomento para financiar a 

Seguridade Social, nos termos do art. 195, III, da CF – chega-se a essa conclusão, 

porque o que se explora nas Loterias estaduais são os concursos de prognósticos 
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numéricos legalizados por lei federal. E, como não tem a função de exercer a 

atividade que não é genuinamente pública, mas que tem interesse público, 

impedir a sua exploração pelos estados, por meio de sorteios e concursos de 

prognósticos legalizados por Lei federal, significa permitir à União interferir no 

orçamento dos Estados, o que é inconstitucional. 

  

46. É bem verdade que este egrégio Supremo Tribunal Federal já 

analisou, em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, a validade de Leis 

Estaduais que regulamentavam a exploração de atividades de Loteria e tiveram 

acrescentadas em suas respectivas redações as atividades de Bingo após o ano de 

1996, declarando-as inconstitucionais, somente, após a revogação de todas as 

Leis federais que permitiam a exploração de tais modalidades, por entender haver 

ofensa ao artigo 22, inciso XX, da Constituição Federal. 

 

47. Foram portanto consideradas inconstitucionais as Leis estaduais 

que, ultrapassado tal lapso temporal, permaneceram autorizando a exploração 

daquelas modalidades de jogos (bingos), porque não havia mais a previsão 

respectiva em Lei federal. 

 

48. Todavia, paralelamente esta mesma Corte Constitucional 

reconheceu expressamente, quando provocada, a vigência das Leis estaduais que 

instituíram as Loterias nos Estados-Membros antes do advento do DL n. 204/67. 

Isso aconteceu, por exemplo, no julgamento da ADI 2996/SC, que tratava da 

Loteria do Estado de Santa Catarina, a ponto de o eminente ministro Sepúlveda 

Pertence, relator, proceder, em seu voto, à seguinte ressalva: 

 

[...] não está em jogo a L. Est. 3.812/66 – a que alude o art. 1° do 
diploma questionado -, a qual teria criado a Loteria do estado de 
Santa Catarina, ao tempo em que era facultada, pela legislação 
federal, a instituição e a exploração de loterias pelos estados 
membros. 
O que pode subsistir – e não está em causa direta – é a legislação 
estadual atinente à loteria estadual, nos termos restritos em que 
foram mantidas por força dos arts. 32 e 33 do DL 204/67. [...]. 
(grifou-se).   
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49. O mesmo posicionamento teve o ministro Celso de Mello, relator 

da ADI 2995/PE, que tratava da Loteria do Estado de Pernambuco, ao ressaltar 

que  

[...] Não se instaurou, perante o Supremo Tribunal Federal, 
processo de controle normativo abstrato referente à Lei nº 
73/1947 do Estado de Pernambuco, editada em momento no qual 
era facultado, a qualquer Estado-membro, por efeito de legislação 
federal (DL nº 204/67), dispor, validamente, sobre a instituição e a 
exploração de serviços lotéricos. Matéria estranha, portanto, ao 
âmbito deste processo de fiscalização normativa, cujo objeto 
limita-se, unicamente, ao exame da legitimidade constitucional 
da Lei estadual nº 12.343/2003 e do Decreto estadual nº 
24.446/2002. Situação idêntica à que se registrou no julgamento 
da ADI 2.996/SC. [...]. (grifou-se).  

 

50. Igualmente, repetindo entendimento anterior, o ministro 

Sepúlveda Pertence, ao relatar outra ADI, a de n. 3277, que se debruçava sobre a 

Loteria do Estado da Paraíba, consignando que  

 

[...] o diploma ora questionado veio disciplinar a exploração da 
atividade lotérica no âmbito estadual, instituída - como se 
percebe do caput do seu art. 1o - pela L. est. 1.192, de 2 de abril 
de 1955: tempo em que facultada, pela legislação federal, a 
realização de tais sorteios ato (sic) pelos Estados-Membros (DL 
6.259/44, art. 1º). Mas, assim como nas ADIn's 2995 e 2996, não 
está em jogo a lei que teria criado a loteria no Estado - e nem 
poderia, por ser anterior à Constituição. [...]. (grifou-se).  

 

51. Portanto, a interpretação deste colendo Supremo Tribunal Federal, 

que ressalvou, na declaração de inconstitucionalidade proferida nas mencionadas 

ADI, as Lei Estaduais instituidoras das Loterias nos Estados-Membros editadas 

antes do DL n. 204/67, assegurou o direito à continuidade da prestação dos 

serviços pelas respectivas Loterias Estaduais, nos limites e com respeito à Lei 

federal.  

 

52. Foi exatamente essa a interpretação posterior do ministro Celso 

de Mello, ao deferir liminar a favor do Estado de Pernambuco em sede de 
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Reclamação Constitucional (RCL 5716), suspendendo decisão da Justiça Federal 

que determinou a suspensão da Loteria daquele Estado, por força da 

interpretação da Súmula Vinculante n. 2 e do DL n. 204/67, verbis: 

 

Os fundamentos ora expostos tornam evidente que a União 
Federal recusa, ao Estado de Pernambuco – que age por meio de 
uma de suas instrumentalidades administrativas (ARPE) –, a 
possibilidade de exercer competência para explorar serviços de 
loteria, nos termos da Lei estadual nº 73/1947, editada em 
momento no qual o serviço público de loteria podia ser realizado 
e executado, validamente, tanto no âmbito federal quanto no 
plano estadual. 
[...]. 
Parece-me, desse modo, considerada a válida promulgação, pelo 
Estado de Pernambuco, da Lei nº 73/47, que a União Federal 
contesta, mesmo assim, a legitimidade da exploração, por essa 
unidade federada, do serviço de loteria, negando-se a admitir a 
validade do exercício, por referido Estado-membro, de uma 
competência que lhe foi reconhecida pela própria União Federal, 
quando da edição do Decreto-lei nº 204/67 (arts. 32 e 33). 
[...]. 
Sendo assim, e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de 
medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, a eficácia 
da decisão proferida pelo ilustre magistrado que ora figura como 
reclamado na presente sede processual (Ação Civil Pública nº 
2007.83.00.017870-1, 10ª Vara Federal de Recife/PE, Apenso, fls. 
156/166), sustando, ainda, até final julgamento desta 
reclamação, o andamento de referido processo judicial. [...].  

 

 

53. Feitas essas observações, é o momento de demonstrar que a 

vigência das Leis que instituíram as Loterias Estaduais, evidentemente sem inovar 

as modalidades e, repete-se, limitadas ao instituído por Lei federal, exploradas no 

âmbito de seu território, é compatível com a Constituição Federal, única fonte de 

distribuição de competência entres os entes federados.  

 

54. A interpretação diversa, que a União tem propugnado aos 

borbotões, cria inevitavelmente situação de monopólio da exploração de sorteios 
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e concursos de prognósticos (195,III/CF), sem previsão na Constituição Federal, 

fugindo e violando, portanto, o rol taxativo do artigo 177 e do 21, inciso XI e XII. 

 

55. Por seu turno, a Súmula Vinculante 2/STF não criou qualquer 

obstáculo ou empecilho ao funcionamento das Loterias Estaduais, porque 

quando este colendo Supremo Tribunal Federal declarou que a competência 

legislativa para tal mister é da União, com exclusividade, não apreciou, cumpre 

salientar, o regime de exploração das Loterias e a competência político-

administrativa dos Estados.  

 

56. Tal assertiva foi muito bem esclarecida pelo eminente ministro 

Cezar Peluso e pela eminente ministra Ellen Gracie, conforme texto colacionado a 

seguir, de tal forma que os artigos 1º e 32 do Decreto-Lei n. 204/67, bem como o 

enunciado da Súmula Vinculante 2/STF, não se prestam a sustentar o pretendido 

monopólio da exploração de loterias pela União, verbis:  

 

[...] Bem asseverou a Min. ELLEN GRACIE, ao prestar informações, 
que “as várias decisões desta Casa, todas prolatadas em ações 
diretas de inconstitucionalidade, que embasaram a edição da 
Súmula Vinculante nº 2 trataram tão-somente, (1) da 
caracterização das atividades de bingos e loterias como espécies 
de sistemas de consórcios e sorteios, bem como (2) do 
reconhecimento da competência privativa da União para 
desempenhar a atividade legiferante sobre esse tema” (fls. 227). 
Nas ações diretas que serviram de inspiração ao enunciado da 
súmula vinculante nº 2, nada se definiu sobre o regime de 
exploração dos serviços lotéricos pelos Estados, de sorte que “o 
debate desse assunto, de maneira inaugural, no procedimento de 
edição da Súmula ora em análise representaria manifesta 
extrapolação dos limites traçados pelos julgamentos que a 
fundamentaram” (fls. 227).” – 15.04.2008. ADPF 128. [...]. (grifou-
se).  

 

57. A bem da verdade, não só este Supremo Tribunal Federal, mas 

também o legislador, antes da instauração, em 1964, do regime militar, e após a 

promulgação da Constituição de 1988, também tratou do tema Loterias 
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Estaduais, sem atribuir qualquer espécie de monopólio à União. Confiram-se os 

seguintes diplomas normativos:  

  

Art. 26, § 1º, da Lei n. 8.212/91: Consideram-se concursos de 
prognósticos todos e quaisquer concursos de sorteios de 
números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões 
hípicas, nos âmbitos Federal, Estadual, do Distrito Federal e 
Municipal. 
 
Art. 212, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.048/99: Consideram-se 
concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de 
números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de 
qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito 
Federal ou municipal, promovidos por órgãos do Poder Público ou 
por sociedades comerciais ou civis.” 
 
Art. 53 do Decreto-Lei n. 3.688/41: Introduzir, para o fim de 
comércio, bilhete de loteria estadual em território onde não possa 
legalmente circular. 

 

58. No mais, a literatura relata que as Loterias Estaduais e Federal 

coexistem desde o ano de 1.844 (decreto n. 357. D. Pedro II), considerando que 

em 1784 foi criada a Loteria de Vila Rica/MG e 1843 a Loteria do Rio Grande do 

Sul, sendo pré-existentes à Loteria Federal.25 

 

59. No ano de 1944, marco regulatório das Loterias no Brasil, com o 

advento do Decreto-Lei n. 6.259, persistiu-se na mesma dinâmica, qual seja, de 

Loterias Estaduais coexistindo com a Loteria Federal, de maneira que causa 

surpresa o fato de a União, consoante documentação em anexo26, anunciar a venda 

do monopólio da Loteria a investidores estrangeiros.  

 

60. Além disso, por força da interpretação da própria norma contida no 

art. 177 da CF, as áreas de monopólio da União devem ser previstas apenas 

constitucionalmente, e não podem ser regulamentadas por leis 

                                                           
25 https://www.infoescola.com/historia/historia-das-loterias-no-brasil/ 
26 http://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/venda-da-lotex-para-capital-privado-enfraquece-funcao-

publica-da-caixa.ht e https://exame.abril.com.br/economia/governo-planeja-privatizar-a-lotex-diz-meirelles/ 

https://www.infoescola.com/historia/historia-das-loterias-no-brasil/
http://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/venda-da-lotex-para-capital-privado-enfraquece-funcao-publica-da-caixa.ht
http://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/venda-da-lotex-para-capital-privado-enfraquece-funcao-publica-da-caixa.ht
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infraconstitucionais, bem como, se de serviço público for tratada as loterias, não 

há previsão no rol do artigo 21, XI e XII da CF, a lhe conferir a exclusividade, daí a 

incompatibilidade da norma pré-constitucional insculpida nos arts. 1º e 32 do DL n. 

204/67 com a atual Constituição Federal, o que torna a presente ADPF a única 

arena judicial em que tal controvérsia pode ser resolvida em caráter definitivo e 

peremptória. 

 

61. A propósito do tema se manifestaram respeitáveis ministros desta 

egrégia Corte e proeminentes juristas, cujos votos e pareceres são trazidos à 

colação e que fornecem esclarecedores subsídios para demonstrar o 

descumprimento dos preceitos fundamentais indicados nesta peça, de maneira a 

concluir-se pela não recepção constitucional dos arts. 1º e 32, caput e § 1º, do 

Decreto Lei n. 204/67:  

 

61.1 Voto do ministro Cezar Peluso na ADI 2847/DF: 

 

[...] Admito que, no caso da loteria, se trate de serviço público, e 
que o exercício da atividade não constitua monopólio, mas a 
regulamentação desse exercício é, sem dúvida, monopólio da 
União. Isto é, desde que as atividades de sorteio e consórcio 
sejam regulamentadas, as entidades federativas podem exercê-
las sob o governo da norma proveniente da União. [...]. 

 

61.2 Voto-vista do ministro Carlos Ayres Britto na ADI 2847/DF:  

 

[...] se é correto ajuizar que apenas a União pode originariamente 
legislar sobre essa ou aquela espécie de sorteio (e assim exclui-lo 
de ilicitude contravencional), não parece verdadeiro, contudo, 
afirmar que somente ela pode explorá-lo. 31. Explico-me: A 
competência para legislar inovadoramente é sempre da União. 
[...]. Contudo, instituído, ou autorizado que seja um determinado 
jogo pela pessoa jurídica central da Federação (ainda que por lei 
ordinária, tão-somente), qualquer das duas unidades estatais 
periféricas (Estado-membro ou Distrito Federal), pode concorrer 
com ela, União Federal. Pode, no território de cada qual delas, 
competir com o governo Central pela preferência dos apostados. 
Desde que se utilize das mesmíssimas normas federais de 
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regência do tema, com adaptações apenas de ordem mecânica 
ou linear; isto é, adaptações ditadas pelas naturais diferenças de 
organização administrativa de cada uma dessas pessoas 
federadas periféricas.  
No uso, porém, de sua competência legislativa na matéria, a 
União federal não foi autorizada a reservar para si a exclusividade 
da exploração de sorteios, de modo a excluir a co-participação dos 
Estados e do distrito Federal. E porque não se acha habilitada a 
monopolizar o setor (todo monopólio é matéria de reserva 
normativa de tomo constitucional), proibida está de impedir que 
essas duas tipologias de pessoa governamental façam uso da 
competência residual que se extrai da leitura do art. 25 da Carta 
de Outubro, litteris: “são reservadas aos Estados as competências 
que não lhe sejam vedadas por esta constituição. [...] 

 

61.3 Lição doutrinária do ministro Oswaldo Trigueiro27:  

 

[...] Constituição não impede o funcionamento da loteria estadual. 
Primeiro, porque não atribui esse serviço à União, com 
exclusividade. Segundo, porque não proíbe, de forma expressa ou 
simplesmente implícita, a existência das loterias estaduais. Logo, 
os Estados estão habilitados a instituir esse serviço e a explorá-lo 
como lhes aprouver. [...]. 

 

61.4 O ministro Marco Aurélio, no voto-vista proferido na ADI 2847/DF, 

consignou, com muita propriedade, que a [...] Lei máxima não reserva o serviço 

público de loterias expressamente à União, ficando afastada, assim, a 

possibilidade de cogitar-se de monopólio. [...]. 

 

61.5 Na mesma toada, conforme Parecer confeccionado por Péricles 

Prade a pedido da autora-arguente, [...] a Constituição Federal não proíbe os 

estados de atualizar a exploração de modalidades lotéricas instituídas pela União, 

tão-somente veda que legisle sobre sistemas de consorcio e de sorteios, mas é de 

bom aviso acentuar que, em relação a legislação estadual pretérita (ainda 

                                                           
27 Melo, Oswaldo Trigueiro de Albuquerque, Loteria estadual, Revista de Direito Público 76, 1985, p. 38-39. (Conteúdo 

integral nos anexos) 
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vigente), a União facultou que excepcionalmente legislasse, consoante dispõe o 

decreto-lei nº 6.259/44. [...].28 (grifou-se).  

 

61.6 Gustavo Henrique Justino de Oliveira, na obra Parcerias público-

privado nos serviços de loterias estaduais, refere que,  

 

[...] Como a própria legislação em vigor trata a loteria como um 
serviço público, e não como atividade econômica, não há que se 
falar em monopólio da União Federal, seja pela natureza da 
atividade, seja por não estar enumerada no art. 177 da 
Constituição de 1988. Tendo em conta a irregularidade da norma 
de exclusividade do DL 204/67, fixadora de privilégio exclusivo da 
União a exploração de loterias, Caio Tácito lança mão da 
expressão termo “virtual monopólio”. Tanto a Constituição de 
1967 (posterior ao Decreto-lei 204/67), quanto a de 1988, não 
contêm dispositivo algum em que esteja explícito - ou mesmo 
implícito - que o serviço público de loterias é um serviço exclusivo 
da União Federal. [...].29 

 

61.7  Caio Tácito, ao emitir parecer a Loteria do Rio de Janeiro, concluiu:  

 

Portanto, a reserva ou exclusividade que o Decreto-Lei nº 204, de 
1967, atribui à União para que somente a ela fosse facultada a 
exploração de loteria (com apenas a ressalva de sobrevivência das 
loterias estaduais preexistentes, no entanto, congeladas no estado 
em que se encontravam) discrepa, por inteiro, da regra maior, 
permissiva do paralelismo, ou da simultaneidade dos serviços 
públicos de diverso nível federativo.30 

                                                           
28 PRADE, Péricles. Parecer. Parecer acerca dos efeitos decorrentes da procedência da ação direta de 

inconstitucionalidade n. 296, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto a lei estadual n. 
11.348/2002, haja vista o fato de o STF, por maioria, em conformidade com o voto proferido pelo Ministro Relator 
Sepúlveda pertence, ressalvar, mediante cláusula expressa, “que não está e m jogo a L Est 3812/66 – a que alude o 
art. 1º do diploma questiona, --, a qual teria criado a Loteria do Estado de Santa Catarina, ao tempo em que facultada 
pela legislação federal, a instituição e a exploração de loterias pelos Estados - Membros”, além de assinalar a 
subsistência da legislação estadual atinente à loteria estadual, nos termos restritos em que foram mantidas por força 
dos art. 32 e 33 do DL 204/67. 13 de dezembro de 2006. (Conteúdo integral nos anexos) 

29 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Parcerias público-privadas nos serviços de loterias estaduais. A&C. Revista de 
Direito Administrativo & Constitucional , Belo Horizonte, v. 12, p. 175-192, 2003 (Conteúdo integral nos anexos) 

30 Caio Tácito. Loteria Estadual. Limites de Emissão de Bilhetes. Autonomia Estadual. Revista de Direito Proc. Geral, Rio 
de janeiro, ed.40, 1988 (Conteúdo integral nos anexos) 
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61.8  A mesma conclusão foi a do jurista Luiz Vicente Cernicchiaro:  

 

A Lei Fundamental não restringiu à União Federal definição e 

exploração de loteria. Em consequência, pode o Estado, ao 

contrário do que dispunha o Decreto-Lei n. 204/67, explorar 

loterias. Em nível constitucional, não é serviço público exclusivo da 

União.”31 

 

61.9  E, do jurista Geraldo Ataliba: 

 
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) - o Dec-lei 
204 - é qualificada como ”serviço público. 
Em suma, se de serviço público se cuida, o Estado “reger-se-á 
pelas leis que adotar' (art. 13, CF); se de atividade pública ou 
publicizável, terá a mesma liberdade jurídica de que desfruta a 
União (cada qual agindo na forma da própria lei). Se, por fim, 
tratar-se de exploração de fontes de recursos financeiros não 
tributários, a competência é, mais do que concorrente, comum. 
Efetivamente, se uma atividade é produtiva de recursos 
financeiros, sem revestirem o caráter de tributo, parece - à vista 
do panorama sistemático constitucional brasileiro - que se está 
diante de caso de competência comum da União ou dos Estados. 
Ambos podem desempenhá-la livremente. 
É que as fontes de recursos não tributários não são 
explicitamente discriminadas no Texto Constitucional, como o 
fazem os arts. 18, 21, 23 e 24, quanto aos tributos. 
Implicitamente também não o são, o que deixa no campo da 
exploração comum as demais atividades (salvo as reservadas à 
iniciativa privada). 
De outro lado, todo serviço público que não seja nitidamente, por 
força de preceito constitucional, exclusivo de uma entidade, será 

                                                           
31 CERNICCHIARO, Luiz Vicente. O Estado de Minas Gerais pode desenvolver loteria denominada Bingo? 28 de agosto 

de 2000. (Conteúdo integral nos anexos) 
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de ambas. Isto é elementar e está em todos os tratadistas e 
comentaristas da Constituição.32 

 

61.10 Américo Masset Lacombe, consoante Parecer anexo, assentou que 

[...] o dec. Lei n° 204/67 é inconstitucional por invasão de competência. Não 

importa o fato de ter sido baixado com base no ato Institucional n°. 4. Primeiro, 

porque tal ato não revogou o princípio federativo. [...].33 

 

62. Retome-se que, apesar de os Estados não possuírem competência 

legiferante sobre Loterias, conforme o entendimento pacificado neste Pretório 

Excelso (Sumula Vinculante 02), os artigos 1º e 32, caput, e § 1º, do DL n. 204/67, 

não podem impedir o Poder Executivo Estadual de dispor sobre a sua própria 

organização administrativa ligada à exploração de tais atividades, de modo que 

resta claro o descumprimento do § 1° do artigo 25 e do próprio artigo 18 da 

Constituição Federal.  

 

63. Isso porque os entes federativos são dotados de autonomia e são 

detentores de um rol de competências fixado na Constituição Federal, 

diretamente.  

 

64. Nessa toada, convém rememorar a lição do eminente jurista 

Alexandre de Moraes, atual ministro deste colendo Supremo Tribunal Federal, 

que, em sua conhecida obra Constituição do Brasil Interpretada (Atlas, 2004, 4. 

Ed.), justamente ao comentar o inciso III do art. 19 da CF, ensina que, [...] Ao 

preconizar a impossibilidade de a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

criarem distinções entre brasileiros em razão de sua naturalidade, mais uma vez 

o legislador consagrou o princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput e inciso I). É o 

denominado princípio da isonomia federativa, cuja finalidade é acentuar a 

                                                           
32 ATALIBA, Geraldo, Possibilidade jurídica da exploração de loterias pelos Estados federados. Revista de Direito Público 

78, 1985, pp. 80-93; (Conteúdo integral nos anexos) 
33 LACOMBE, Américo Masset. Parecer sobre a inconstitucionalidade do Dec. Lei 204/67 e o julgamento da lei Estadual n. 

3812/66 de Santa Catarina. 13 de dezembro de 2006. (Conteúdo integral nos anexos) 
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igualdade de todos os brasileiros, independentemente do Estado-membro de 

nascimento ou domicílio. [...] (grifou-se).34 

 

65. O Princípio da Isonomia/Igualdade compreende tanto pessoas 

físicas quanto pessoas jurídicas, tanto privadas quanto públicas, a ponto de o 

referido doutrinador, na mesma obra, dedicar um subtítulo (19.5) a tratar da 

Vedação à criação de preferência entre os Entes Federativos, em que invoca 

decisão deste próprio Supremo Tribunal Federal, com base na RTJ 111/930, 

estampando ementa assim vazada, e ora aplicável mutatis mutandis:  

 

Igualdade entre os Estados-membros. Princípio da não 
discriminação entre participantes de concorrência 
pública. Vedado assegurar preferência a quem esteja sujeito ao 
pagamento de ICM ou ISS no Estado e que se faz a licitação. 
(grifou-se). 35 

 

66. Daí ser lícito afirmar que a conjugação entre o inciso III do art. 19 

e o art. 5º, caput, da Constituição Federal, aliados e, in casu, vinculados ao núcleo 

do Princípio do Pacto Federativo, veda que se confira tratamento discriminatório 

entre os entes da Federação, de modo a, por consequência, impedir a exploração 

dos serviços lotéricos em determinados Estados em detrimento de outros. 

 

67. O § 1º do artigo 32 do DL n. 204/1967 viola também os preceitos 

fundamentais contidos nos artigos 37 e 175, IV, da Constituição Federal, que 

exigem da Administração Pública direta e indireta dos Estados (mas também da 

União e dos Municípios), obedecer ao Princípio da Eficiência e à obrigação de 

manutenção de um serviço adequado. 

 

68. Nessa toada, a Lei Federal n. 8.987/1995, ao regulamentar tal 

dispositivo constitucional (art. 175), tratou do tema concessão e permissão da 

prestação de serviço público, de forma que sejam satisfeitas as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 

                                                           
34 DE MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada. Atlas, 2004, 4Ed. P. 648. 
35 Idem. p. 649. 
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cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, o que se choca frontalmente 

com o § 1º do artigo 32 do DL n. 204/67, que obstaculiza por completo o 

cumprimento do comando constitucional-legal ao rezar que 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 dêste 

Decreto-lei. [...]. 

 

69. Por seu turno, a referida Lei Federal n. 8.987/1995, atenta aos 

artigos 175 e 37 da CF/88, traz as seguintes exigências:  

 

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. 
 § 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a 
melhoria e expansão do serviço. 
 
Art. 29. Incumbe ao poder concedente: 
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar 
permanentemente a sua prestação; 
[...]. 
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, 
preservação do meio-ambiente e conservação; 
XI - incentivar a competitividade; e 

 

70. Ou seja, os artigos 1º e 32, caput e § 1º, do DL n. 204/67, não podem 

conviver sob o manto da mesma Constituição: enquanto esta exige eficiência e 

modernização, aqueles, ao arrepio dos preceitos fundamentais apontados, 

impõem o engessamento da prestação dos serviços públicos de fomento à 

Seguridade Social, tendo como parâmetro o uso dos mesmos bilhetes em 

quantidade e qualidade do ano de 1967.  
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71. Exatamente neste sentido, Caio Tacito, consoante Parecer incluso, 

manifestou que 

 

[...] Logicamente, se aos Estados está facultado, no gozo de sua 
autonomia e por força do princípio de auto-organização, criar 
uma loteria ainda inexistente, a mesma liberdade abre-lhe 
caminho para ampliar os serviços lotéricos existentes, sem 
subordinar-se à camisa-de-força a que a norma federal pretende 
submete-los, limitando as condições de exploração, notadamente 
a quantidade de bilhetes emitido. O plus em si mesmo contém o 
minus. A mesma liberdade que lhes permite abandonar o nada, 
criando loteria nova, garante-lhes fugir do congelamento, 

ampliando os serviços já explorados. [...].36  

(grifou-se).  

 

72. Igualmente bastante significativo é o já mencionado Parecer do 

jurista catarinense Péricles Prade, que deitou relevo na interpretação evolutiva 

para a correta exegese do artigo 32, § 1º, do DL n. 204/67, resgatando o 

ensinamento de Celso Ribeiro Bastos, amparado por Konrad Hesse, Felice 

Battaglia e Smend, a propósito da atração da realidade temporal do momento da 

incidência da interpretação, no sentido de que  

 

[...] o desenvolvimento técnico da ciência em geral, com as 
repercussões que acarreta na vida do indivíduo em sociedade, e 
que a legislação muitas vezes não é capaz de acompanhar, acaba 
por propiciar um substrato favorável ao desenvolvimento da 
interpretação evolutiva. Esta forma de interpretação baseia-se na 
realidade para, a partir dela, mas sem se descurar dos limites 
normativos do texto legal, chegar a resultados mais satisfatórios 
do ponto de vista do nível evolutivo em que se encontram a 
sociedade. [...]. Portanto, a limitação ao uso de bilhetes e series, 
inerentes ao tipo de modalidades lotéricas da época (1967) da 
edição do decreto-lei federal n°. 204, deve ser analisada sob a ótica 
da evolução tecnológica. [...].37  
(grifou-se).  

 

                                                           
36 Caio Tácito. Loteria Estadual. Limites de Emissão de Bilhetes. Autonomia Estadual. Revista de Direito Proc. Geral, Rio 

de janeiro, ed.40, 1988 (Conteúdo integral nos anexos)  
37 PRADE, Péricles. Op Cit.p.18 (Conteúdo integral nos anexos) 
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73. Bem por isso, em seu Parecer igualmente incluso, o hoje ministro 

Luís Roberto Barroso remata que a  

 

[...] coordenação, entre as atividades dos diferentes entes 
federativos é feita pela Constituição por meio da partilha de 
competências entre eles. Como se sabe, os entes federativos são 
dotados de autonomia. Isso significa que a sua esfera de 
competências é extraída diretamente da Constituição, sendo 
exercida por direito próprio. Não há hierarquia entre os entes, 
estando todos submetidos à Constituição Federal e aos seus 
comandos. Esta é a nota marcante do federalismo, distinguindo-o 
da mera descentralização, administrativa e até mesmo política, 
que pode ser encontrada em outras formas de Estado, como o 
unitário e regional. 6. É fora de dúvida, portanto, que a união não 
pode, mediante a edição do lei, avocar competências dos estados. 
Tampouco impedi-los de exercer determinada competência, ainda 
que sem a pretensão de invoca-la para si. E se não pode alcançar 
esses resultados diretamente, é evidente que também não pode 
adotar atos ou praticas que os promovam de forma indireta. [...]. 
38 

(grifou-se).  

 

74. Assim, é evidente que os preceitos fundamentais contidos supra 

mencionados - Princípio Federativo e os Princípio da Autonomia e Isonomia dos 

Entes Federativos (CF, arts. 1º, 5º, 18, 19 e 60, § 4º, I, da CF); Princípios que regem 

a fixação da competência político-administrativa e da competência residual dos 

Estados (art. 25, § 1º, da CF); Princípio da Vedação de Monopólio, salvo aqueles 

expressos na Constituição (artigo 177, 21, XI e XII da CR/88); Princípio da Eficiência 

(arts. 37 e 175, IV, da CF) – restam descumpridos pelos arts. 1º e 32, caput e § 1º, 

do DL n. 204/67, de modo que estes devem ser declarados não recepcionados 

pela ordem constitucional vigente.  

 

 

                                                           
38 BARROSO, Luis Roberto. Parecer: Competência privativa da União para legislar sobre serviço de loterias. Competência 

dos Estados para exploração do serviço, nos termos da legislação nacional. Inconstitucionalidade de legislação federal 
que esvazie a competência político-administrativa dos estados. 16 de janeiro de 2007. (Conteúdo integral nos anexos). 
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V.  Da necessidade de deferimento de medida cautelar pela eminente 

relatoria. Art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.882/99.   

 

 

75. De acordo com o art. 5º, § 1º, da Lei n. 9.882/93, [...] Em caso de 

extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, 

poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno. [...]. Já o § 

3º do mesmo dispositivo legal estabelece que [...] A liminar poderá consistir na 

determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou 

os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente 

relação com a matéria objeto da ARGUIÇÃO de descumprimento de preceito 

fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada. [...]. 

 

76. Para deferimento da medida cautelar nos termos supra, é 

necessária a conjunção dos dois requisitos clássicos: fumus boni iuris e periculum 

in mora, ou seja, a plausibilidade do direito invocado e o perigo representado pela 

demora no alcance do julgamento de mérito (extrema urgência ou perigo de lesão 

grave, na dicção da lei de regência da matéria). 

 

77.     Neste sentido, segundo a lição do saudoso Teori Albino Zavazcki, 
“as liminares deferidas nas ações de controle concentrado antecipam um, alguns 
ou todos os efeitos habilitados a operar reflexos no plano da realidade – ou seja, 
efeitos executivos – que podem decorrer da futura sentença de procedência. São, 
portanto, provimentos tipicamente antecipatórios.”39 
 

78. E, no caso concreto, ambos os requisitos estão indubitavelmente 

presentes. 

 

79. A plausibilidade do direito invocado é evidente na medida em que, 

conforme argumentos anteriormente esmiuçados, aos quais se ora faz alusão a 

                                                           
39 ZAVASCKI, Teori Albino. Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade. In: Didier Júnior, Fredie 

(coord.). Procedimentos especiais cíveis. São Paulo: Saraiva, 2003. P.60 
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bem da economia processual, resta demonstrado o descumprimento aos 

preceitos fundamentais acima indicados, a ensejar o aforamento da presente 

ADPF. 

 

80. A urgência e o perigo de lesão grave também são incontestes, 

porquanto, conforme se demonstra com a documentação em anexo, o 

descumprimento aos preceitos fundamentais invocados, além da grave distopia 

causada ao ordenamento jurídico, tem transcendido em nefastas consequências 

prática à vida política e financeira dos Estados-membros, que têm se visto 

tolhidos em seu direito de explorar os mesmos serviços de Loterias em razão da 

vigência dos dispositivos legais do DL n. 204/67 (arts. 1º e 32), e, nessa toada, 

prejudicados na estruturação financeira da Seguridade Social.     

 

81. Vejamos: neste momento, há determinação administrativa 

proferida pela SEAE/Ministério da Fazenda (parágrafo 13 e documentos 

anexos40), para o encerramento das atividades das Loterias dos estados do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Piauí, com fundamento no disposto nos artigos 1º, 

32, caput e § 1º, do DL 204/67 que é interpretado como sendo a exploração da 

Loteria um monopólio à União. Tal procedimento levou os Governos do Pará e 

Mato Grosso encerrar as atividades lotéricas em seus territórios.  

 

82. Quando os estados não atendem a referida decisão do SEAE/MF 

pelo encerramento das loterias estaduais, mesmo que explorem apenas os 

produtos legalizados por lei federal, a União propõe o ajuizamento de Ações 

Cíveis Públicas, da formas como aconteceu com as demais Loterias Estaduais 

indicadas nesta peça (parágrafo 18, 19 e documentos anexos41). 

                                                           
40 Doc. anexo: “Prova da violação ao preceito NotaOficial SEAE MF alegado Irregularidades Loterias Estaduais”. 

41 Doc. anexo: “Prova de Violação de preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTEPI n. 18101.0003032016-

25, com decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual”; 
Doc. anexo: “Prova de Violação de preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTERJ.  LOTERJ n. 
18101.0003292017-54, com decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual”; 
Doc. anexo: “Prova de Violação de Preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTEMINAS n. 18101.0001022017-
17, com decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual”; 
Doc. anexo: “Prova de Violação de Preceito. Processo Administrativo no SEAE. LOTECE. n. 18101.0003412017-69, 
com decisão administrativa pela suspensão da Loteria Estadual”. 
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83. Dessa forma, é imprescindível que em casos tais, o Juiz ou Tribunal 

que exercerá jurisdição sobre a causa não ignore a premissa a ser estabelecida 

nesta ADPF, no sentido de que a União não detém o monopólio da exploração 

dos sorteios e concursos de prognósticos através das Loterias, considerando que 

os artigos 1º e 32 do DL 204/67 não foram recepcionados pela Constituição de 

1988. Neste sentido lecionou o atual ministro Luís Roberto Barroso:  

 

o caso concreto pendente será julgado pelo juiz ou tribunal 
competente e que já exercia jurisdição sobre a causa; nem um 
nem outro poderá, todavia, ignorar a premissa lógica 
estabelecida na decisão da arguição” (BARROSO, 2006, p. 249), 
portanto, “mesmo na argüição incidental, o pedido não versará 
acerca da providência material em última análise desejada, mas 
terá por conteúdo a fixação das ‘condições e do modo de 
interpretação e aplicação do preceito fundamental’ (art. 10).42 

  

 
84. Ante isso, requer-se seja deferida, pela eminente relatoria, 

medida cautelar para determinar que as autoridades públicas, judiciais ou da 

administração do Governo Federal, se abstenham de adotar, doravante, qualquer 

tipo de comportamento ou atitude que acarrete a suspensão, o sobrestamento 

ou o impedimento à exploração das atividades de Loterias por parte dos Estados-

membros em razão da aplicação dos arts. 1º e 32, caput e § 1º do DL n. 204/67.    

 

 

VI.  Dos requerimentos finais 

 

 

85. Ante isso, e uma vez demonstrado o descumprimento aos 

preceitos fundamentais invocados acima, requer: 

 

 

                                                           

42 BARROSO, 2006, p. 262. 
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a) Seja deferida liminarmente, pela eminente relatoria, medida cautelar para 

determinar que as autoridades públicas, judiciais ou da administração do 

Governo Federal, se abstenham de adotar, doravante, qualquer tipo de 

comportamento ou atitude que acarrete a suspensão, o sobrestamento ou 

o impedimento à exploração das atividades de Loterias por parte dos 

Estados-membros em razão da aplicação dos arts. 1º e 32, caput e § 1º do 

DL n. 204/67.   

 

b) Uma vez ouvidos os órgãos a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-

Geral da República, seja julgado procedente o pedido para que os arts. 1º  

e 32, caput e § 1º, do DL n. 204/1967 sejam, com eficácia erga omnes e 

efeitos vinculantes, declarados como não recepcionados pela Constituição 

Federal de 1988.  

 

 

 Pede deferimento. 

 

 Brasília, 18 de outubro de 2017. 

 

 

Roberto Carvalho Fernandes    João Carlos Dalmagro Junior 

OAB/SC n. 20.080      OAB/SC 19.752-B 

 

Alexandre Amaral Filho 

OAB/SC 37.828 

 

Anexos:  

 

a) Decreto-Lei 204/67; 

 

b) Estatuto social da arguente; 

c) Ata de eleição da diretoria 2015-2018; 

d) Consulta de CNPJ ABLE  

e) Procuração;  
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f) Loteria do Rio Grande do Sul_DecLei_1.350 de 1947;  

g) Loteria do Rio de Janeiro_ Decreto-Lei 138 de 1975;  

h) Loteria do Piaui_Lei 1825 de 1959_com_Certidão_atualizada;  

i) Loteria de São Paulo_ Lei 10.120 de 1939;  

j) Loteria de Minas Gerais_DECRETO-LEI 165 de 1939;  

k) Loteria de Goias_ lei_566 de 1951;  

l) Loteria da Paraiba_Lei 1.192 de 1955;  

 

m) Prova da violação ao preceito_ Monopólio_ Nota_Oficial_SEAE_MF_alegado: 
Irregularidades_LoteriasEstaduais: parágrafos 1, 6 e 10 da Nota;  

n) Prova da violação ao preceito_Monopólio: Ação civil pública n. 2007.83.00.017870-1, 
10ª Vara Federal de Recife/PE, em face da Loteria do estado de Pernambuco, 
fundamentada nos artigo 1º e 32 do Decreto-Lei 204/67; 

o) Prova da violação ao preceito_ Monopólio: Ação Civil Pública n. 0008165-
06.2017.4.01.4000, em face da Loterias do estado do Piauí, fundamentada nos artigo 
1º e 32 do Decreto-Lei 204/67; X 

p) Prova da violação ao preceito_ Monopólio : Acórdão que extingue Ação Civil Pública 
002407486669-0 em face da Loteria de Minas Gerais, fundamentada nos artigo 1º e 32 
do Decreto-Lei 204/67;  

q) Prova da violação ao preceito_ Monopólio: Ação Civil Pública n. 2007.39.00.006523-1, 
em face da Loteria do Pará, fundamentada, entre outros, nos artigos 1º e 32 do Decreto-
Lei 204/67; TAC firmado com o MPF; 

r) Prova da violação ao preceito_ Monopólio: Ação Civil Pública n 2004.81.00.019925-5, 
em face da Loteria do Estado do Ceará, fundamentada nos artigo 1º e 32 do DL 204/67;  

s) Prova da violação ao preceito_ Monopólio: Ação Civil Pública n. 0006176-
08.2010.4605.8200, em face da Loteria do Estado da Paraíba, fundamentada nos artigo 
1º e 32 do Decreto-Lei 204/67;  

t) Prova da violação ao preceito_ Monopólio: Processo administrativo instaurado pelo 
SEAE/MF, em face da Loteria do Piauí/LOTEPI: n. 18101.000303/2016-25, com decisão 
administrativa pela suspensão da Loteria Estadual, com fundamento no artigo 1º e 32 
§ 1º do Decreto-Lei 204/67;  

u) Prova da violação ao preceito_ Monopólio: Processo Administrativo em face da Loteria 
do Rio de Janeiro/LOTERJ: n. 18101.000329/2017-54, com decisão administrativa pela 
suspensão da Loteria Estadual, com fundamento no artigo 1º e 32 § 1º do Decreto-Lei 
204/67;  

v) Prova da violação ao preceito_ Monopólio: Processo Administrativo em face da Loteria 
de Minas Gerais/LOTEMINAS: n. 18101.000102/2017-17, com decisão administrativa 
pela suspensão da Loteria Estadual, com fundamento no artigo 1º e 32 § 1º do Decreto-
Lei 204/67;  

w) Prova da violação ao preceito_ Monopólio: Processo Administrativo em face da Loteria 
do Ceará/LOTECE: n. 18101.000341/2017-69, com decisão administrativa pela 
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suspensão da Loteria Estadual, com fundamento no artigo 1º e 32 § 1º do Decreto-Lei 
204/67;  
 

x) Jurisprudencia:STF_Voto_Vista_Min_Aires 

Britto_ADI_2847_Loterias_monopólio_inexistente;  

y) Jurisprudencia: STF_Voto Min. Cezar Peluso_monopólio_inexistente;  

z) Jurisprudencia: STF_Voto Min Sepulveda Pertence_ADI_2996_SC_ressalva da Lei da 

Loteria de SC anterior ao Decreto-Lei 204 de 1967;  

aa) Jurisprudencia: STF_decisão Min. Cesar Peluso_citando Min. Elen Gracie ADPF 

128_SV02 não tratou do regime de exploração de Loteria;  

bb) Jurisprudencia: STF_ Liminar Rcl 5716 Pernambuco_Loterias;  

 

cc) Jurisprudencia: Legitimidade_Ativa_Procedente_ADI_3277_ABLE;  

dd) Jurisprudencia: Legitimidade_Ativa_Procedente_ADI_2996_ABLE;  

ee) Jurisprudencia: Legitimidade_Ativa_Precedente_ADI_2690_ABLE;  

 

ff) Parecer Oswaldo Trigueiro;  

gg) Parecer Geraldo Ataliba;  

hh) Parecer Diogo de Figueiredo;  

ii) Parecer Caio Tácito;  

jj) Parecer Caio Tácito emisão bilhetes loterj;  

kk) Parecer _ Geraldo Brindeiro;  

ll) Parecer - Péricles Prade; 

mm) Parecer - Luiz Vicente Cernichiarro;  

nn) Parecer - Luís Roberto Barroso;  

oo) Parecer - Gustavo Henrique Justino de Oliveira;  

pp) Parecer - Américo Lacombe;  
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