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Notas sobre a outorga, pela Caixa Econômica
Federal, de autorização para realização de

sorteio

INTRODUÇÃO

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados solicitou a elaboração de Nota Técnica versando sobre a seguinte questão:

Como permissionária de serviço público, para a realização de sorteios, a CEF,
que é também permissionária de serviços bancários, pode ser autorizadora de
sorteios?

Essa solicitação foi desdobrada e atendida em duas Notas Técnicas,
quais sejam:

a) a presente, de nº 2007_1493: “Notas sobre a outorga, pela Caixa
Econômica Federal, de autorização para a realização de sorteio”;

b) a de nº 2007_7010: “Notas sobre a exploração de loterias, pela
Caixa Econômica Federal”, apresentado  em separado.

 Para um posicionamento sobre as questões acima, parece importante
colher subsídios para compreensão da natureza jurídica da Caixa Econômica Federal (CEF) e
dos serviços por ela prestados, bem como da legislação atinente às respectivas matérias,
aduzindo-se, ao final, as conclusões específicas de cada caso. 

Embora com diferentes enfoques, as Notas Técnicas referidas podem
ser consideradas como complementares entre si.

A CEF COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

O registro histórico encontrado na página dessa empresa pública, na
internet, nos dá uma visão de sua evolução e crescimento, ampliando paulatinamente a imensa
gama de serviços por ela prestados:

O dia 12 de janeiro de 1861 marcou o início da história da CAIXA e de seu
compromisso com o povo brasileiro. Foi nesse dia que Dom Pedro II assinou o
Decreto n° 2.723, dando origem à Caixa Econômica e Monte de Socorro. Criada
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com o propósito de incentivar a poupança e de conceder empréstimos sob penhor,
a instituição veio combater outras que agiam no mercado, mas que não ofereciam
garantias sérias aos depositantes ou que cobravam juros excessivos dos devedores.

A experiência acumulada desde então permitiu que em 1931 a CAIXA inaugurasse
operações de empréstimo em consignação para pessoas físicas. E que, em 1934, por
determinação do governo federal, assumisse a exclusividade dos empréstimos sob
penhor, com a conseqüente extinção das casas de prego operadas por particulares.

(...)

Em 1931, começou a operar a carteira hipotecária para a aquisição de bens imóveis.
Cinqüenta e cinco anos mais tarde, incorporou o Banco Nacional de Habitação
(BNH), assumindo definitivamente a condição de maior agente nacional de
financiamento da casa própria e de importante financiadora do desenvolvimento
urbano, especialmente do saneamento básico.

Também em 1986, a CAIXA incorporou o papel de agente operador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), antes gerido pelo BNH. Três anos depois,
passou a centralizar todas as contas recolhedoras do FGTS existentes na rede
bancária e a administrar a arrecadação desse fundo e o pagamento dos valores aos
trabalhadores.

Desde sua criação, a CAIXA estabeleceu estreitas relações com a população,
assistindo suas necessidades imediatas por meio de poupança, empréstimos, FGTS,
PIS, seguro-desemprego, crédito educativo, financiamento habitacional e
transferência de benefícios sociais. Também alimentou sonhos de riqueza e de uma
vida melhor com as Loterias Federais, das quais detém o monopólio desde 1961. 

Ao longo de sua história, a CAIXA cresceu e se desenvolveu, diversificando sua
missão e ampliando sua área de atuação. Hoje, ela atende correntistas,
trabalhadores, beneficiários de programas sociais e apostadores.1 (grifos nossos) 

A autorização para a atividade como instituição financeira é
disciplinada, atualmente, pelo Regulamento anexo à Resolução nº 3.040, de 28 de novembro
de 2002, do Banco Central do Brasil, que divulgou a decisão do Conselho Monetário
Nacional, tomada na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Esta lei
“Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho
Monetário Nacional e dá outras providências”. Seus arts. 17 e 18 rezam o seguinte:

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.

 (...)

Art. 18. As instituições  financeiras  somente poderão funcionar  no País 
mediante  prévia autorização do Banco Central  da República do Brasil ou
decreto do  Poder  Executivo, quando forem estrangeiras.

        § 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, (...), das
caixas econômicas e (...), também se subordinam às disposições e disciplina desta
lei no que for aplicável, (...), as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em
imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por
qualquer forma, e (...). (grifos nossos)

                                                          
1 Disponível em internet. http://www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.asp. Acesso em: 20/3/2007.
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Estão sujeitos à apreciação, pelo Banco Central do Brasil (BACEN),
os pedidos de autorização das seguintes espécies de instituições financeiras: bancos (múltiplos,
comerciais, de investimento, de desenvolvimento); caixas econômicas; sociedades de crédito,
financiamento e investimento; sociedades de crédito imobiliário; companhias hipotecárias;
agências de fomento; sociedades de arrendamento mercantil; sociedades corretoras ou
distribuidoras de títulos e valores mobiliários; e sociedades corretoras de câmbio; associações
de poupança e empréstimo; cooperativas de crédito; sociedades de capitalização; sociedades de
crédito ao microempreendedor; bolsas de valores ou mercadorias e futuros; representações de
instituições financeiras estrangeiras; e agentes autônomos de investimento.”

Integram o sistema financeiro nacional os seguintes órgãos, entidades
e instituições, públicas e privadas2:

Órgãos normativos
Entidades

supervisoras
Operadores

Banco Central do
Brasil - Bacen

Instituições
financeiras

captadoras de
depósitos à vista

Demais
instituições
financeirasConselho Monetário

Nacional - CMN
Comissão de Valores
Mobiliários - CVM

Bolsas de
mercadorias e

futuros

Bolsas de
valores

Outros intermediários
financeiros e

administradores de
recursos de terceiros

Superintendência de
Seguros Privados -

Susep
Conselho Nacional de

Seguros Privados -
CNSP IRB - Brasil

Resseguros

Sociedades
seguradoras

Sociedades de
capitalização

Entidades abertas de
previdência complementar

Conselho de Gestão da
Previdência

Complementar - CGPC

Secretaria de
Previdência

Complementar - SPC

Entidades fechadas de previdência complementar
(fundos de pensão)

A CEF enquadra-se no grupo das instituições financeiras captadoras
de depósitos à vista, composto por:

•  Bancos Múltiplos 

•  Bancos Comerciais 

•  Caixa Econômica Federal 

•  Cooperativas de Crédito

Destaca, em sua página, o Banco Central que:
A Caixa Econômica Federal (...) está regulada pelo Decreto-Lei 759, de 12 de agosto
de 19693, como empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Trata-se de
instituição assemelhada aos bancos comerciais, podendo captar depósitos à vista,
realizar operações ativas e efetuar prestação de serviços. Uma característica

                                                          
2 Fonte: internet. http://www.bcb.gov.br/?SFNCOMP. Extraído em 20/3/2007.
3 “Autoriza o Poder Executivo a constituir a emprêsa pública Caixa Econômica Federal e dá outras
providências.”
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distintiva da Caixa é que ela prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a
programas e projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho,
transportes urbanos e esporte. Pode operar com crédito direto ao consumidor,
financiando bens de consumo duráveis, emprestar sob garantia de penhor industrial
e caução de títulos, bem como tem o monopólio do empréstimo sob penhor de
bens pessoais e sob consignação e tem o monopólio da venda de bilhetes de loteria
federal. Além de centralizar o recolhimento e posterior aplicação de todos os
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), integra o
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o Sistema Financeiro da
Habitação (SFH). 4 (grifos nossos)

O art. 22 da Lei nº 4.595/64 estabelece, em relação à Caixa
Econômica Federal, como integrante da Administração Pública Indireta, o seguinte:

Art. 22. As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução da
política de crédito do Governo Federal.

§ 1º O Conselho Monetário Nacional regulará as atividades, capacidade e
modalidade operacionais das instituições financeiras públicas federais, que
deverão submeter à aprovação daquele órgão, com a prioridade por ele prescrita,
seus programas de recursos e aplicações, de forma que se ajustem à política de
crédito do Governo Federal.

(...)

§ 3º A atuação das instituições financeiras públicas será coordenada nos termos do
art. 4º desta lei.5

O diploma legal de criação da CEF é o Decreto-Lei nº 759, de 12 de
agosto de 1969, do qual se destacam os seguintes dispositivos:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal -
CEF, instituição financeira sob a forma de emprêsa pública, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia
administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

(...) 

Art. 2º A CEF terá por finalidade: 

a) receber em depósito sob a garantia da União, economias populares, incentivando
os hábitos de poupança;

b) conceder empréstimos e financiamentos de natureza assistêncial, cooperando
com as entidades de direito público e privado na solução dos problemas sociais e
econômicos; 

c) operar no setor habitacional, como sociedade de crédito imobiliário e principal
agente do Banco Nacional de Habitação, com o objetivo de facilitar e promover a
aquisição de sua casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da
população; 

d) explorar, com exclusividade, os serviços da Loteria Federal do Brasil e da Loteria
Esportiva Federal nos têrmos da legislação pertinente; 

e) exercer o monopólio das operações sôbre penhores civis, com caráter
permanente e da continuidade; 

                                                          
4 Disponível em: internet. http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ifcdv.asp. Acesso em: 20/3/2007. 
5 “Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da
República: (...).”
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f) prestar serviços que se adaptem à sua estrutura de natureza financeira,
delegados pelo Govêrno Federal ou por convênio com outras entidades ou
emprêsas. 

Parágrafo único. A CEF poderá, observadas as condições estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional, realizar quaisquer outras operações no mercado de
capital, restrita a subscrição para revenda e a distribuição no mercado de títulos ou
valores mobiliários aos papéis emitidos por pessoas jurídicas de direito público,
emprêsas públicas e sociedades de economia mista. 

(...)

Art. 6º Como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, a CEF estará
sujeita às normas gerais, às decisões e a disciplina normativa estabelecida
pelo Conselho Monetário Nacional e à fiscalização do Banco Central do
Brasil. 

(...)

Art. 8º Os diretores da CEF, respeitados os princípios da legislação em vigor, serão
solidàriamente responsáveis pelos prejuízos ou danos causados pelo não
cumprimento das obrigações ou deveres impostos pela lei ou regulamentos que lhes
definam os encargos e atribuições. 

(...)

 (grifos nossos)

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO SOBRE SORTEIOS

E LEGISLAÇÃO VIGENTE

Por outro lado, a competência para legislar sobre “sorteios”, no
Brasil, é reservada à União, por expressa disposição do inciso XX do art. 22 da Constituição
Federal de 1988 (in litteris, “sistemas de consórcios e sorteios”).

Em consonância com essa competência, deduz-se que a atual Carta
Magna recepcionou as seguintes disposições legais, relativas à questão principal aqui estudada: 

LEI nº 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
(Texto atualizado)

Altera a legislação sobre distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-
brinde ou concurso, a título de propaganda, estabelece normas de proteção à
poupança popular, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Da Distribuição Gratuita de Prêmios
Art. 1º A distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando
efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada,
dependerá de prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos termos desta
lei e de seu regulamento.
§ 1º A autorização somente poderá ser concedida a pessoas jurídicas que exerçam
atividade comercial, industrial ou de compra e venda de bens imóveis,
comprovadamente quites com os impostos federais, estaduais e municipais, bem
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como com as contribuições da Previdência Social, a título precário e por prazo
determinado, fixado em regulamento, renovável a critério da autoridade.
§ 2º O valor máximo dos prêmios será fixado em razão da receita operacional da
empresa ou da natureza de sua atividade econômica, de forma a não desvirtuar a
operação de compra e venda.
§ 3º É proibida a distribuição ou a conversão dos prêmios em dinheiro.
§ 4º Obedecerão aos resultados da extração da Loteria Federal, os sorteios previstos
neste artigo.
§ 5º O Ministério da Fazenda, no caso de distribuição de prêmios a título de
propaganda, mediante sorteio, poderá autorizar que até o limite de 30% (trinta
por cento) dos prêmios a distribuir por essa modalidade seja excluído da
obrigatoriedade prevista no parágrafo anterior, desde que o sorteio se processe
exclusivamente em programas públicos nos auditórios das estações de rádio ou de
televisão.
§ 6º Quando não for renovada a autorização de que trata este artigo, a empresa que,
na forma desta lei venha distribuindo, gratuitamente, prêmios vinculados à
pontualidade de seus prestamistas nas operações a que se referem os itens II e IV
do art. 7º continuará a distribuí-los exclusivamente com relação aos contratos
celebrados até a data do despacho denegatório.
Art. 2º Além da empresa autorizada, nenhuma outra pessoa natural ou jurídica
poderá participar do resultado financeiro da promoção publicitária de que trata o
artigo anterior, ainda que a título de recebimento de “royalties”, aluguéis de marcas,
de nomes ou assemelhados.
Art. 3º Independe de autorização, não se lhes aplicando o disposto nos artigos
anteriores:
I - a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio realizado diretamente por
pessoa jurídica de direito público, nos limites de sua jurisdição, como meio auxiliar
de fiscalização ou arrecadação de tributos de sua competência;
II - a distribuição gratuita de prêmios em razão do resultado de concurso
exclusivamente cultural artístico, desportivo ou recreativo, não subordinado a
qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculação
destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda poderá autorizar a realização de
propaganda comercial, com distribuição gratuita de prêmios vinculada a sorteio
realizado nos termos do tem I deste artigo, atendido, no que couber, o disposto no
art. 1º e observada a exigência do art. 5º.
Art. 4º Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá distribuir ou prometer distribuir
prêmios mediante sorteios, vale-brinde, concursos ou operação assemelhada, fora
dos casos e condições previstos nesta lei, exceto quando tais operações tiverem
origem em sorteios organizados por instituições declaradas de utilidade pública em
virtude de lei e que se dediquem exclusivamente a atividades filantrópicas, com o
fim de obter recursos adicionais necessários à manutenção ou custeio de obra social
a que se dedicam. (Redação dada pela Lei n.º 5.864, de 12.12.1972)
§ 1º Compete ao Ministério da Fazenda promover a regulamentação, a
fiscalização e controle das autorizações dadas em caráter excepcional, nos
termos deste artigo, que ficarão basicamente sujeitas às seguintes exigências:
(Parágrafo incluído pela Lei n.º 5.864, de 12.12.1972)
a) comprovação de que a requerente satisfaz as condições especificadas nesta lei, no
que couber, inclusive quanto a perfeita regularidade de sua situação como pessoa
jurídica de direito civil; (Alínea incluída pela Lei n.º 5.864, de 12.12.1972)
b) indicação precisa da destinação dos recursos a obter através da mencionada
autorização; (Alínea incluída pela Lei n.º 5.864, de 12.12.1972)
c) prova de que a propriedade dos bens a sortear se tenha originado de doação de
terceiros, devidamente formalizada; (Alínea incluída pela Lei n.º 5.864, de
12.12.1972)
d) realização de um único sorteio por ano, exclusivamente com base nos resultados
das extrações da Loteria Federal somente admitida uma única transferência de data,
por autorização do Ministério da Fazenda e por motivo de força maior. (Alínea
incluída pela Lei n.º 5.864, de 12.12.1972)
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§ 2º Sempre que for comprovado o desvirtuamento da aplicação dos recursos
oriundos dos sorteios excepcionalmente autorizados neste artigo, bem como o
descumprimento das normas baixadas para sua execução, será cassada a declaração
de utilidade pública da infratora, sem prejuízo das penalidades do art. 13 desta lei.
(Parágrafo incluído pela Lei n.º 5.864, de 12.12.1972)
§ 3º Será também considerada desvirtuamento da aplicação dos recursos obtidos
pela forma excepcional prevista neste artigo a interveniência de terceiros, pessoas
físicas ou jurídicas, que de qualquer forma venham a participar dos resultados da
promoção. (Parágrafo incluído pela Lei n.º 5.864, de 12.12.1972)
Art. 5º (Artigo revogado pela Lei n.º 8.522, de 11.12.1992, art.1º, Inciso V )
Art. 6º Quando o prêmio sorteado, ou ganho em concurso, não for reclamado no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, caducará o direito do respectivo titular e o valor
correspondente será recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 10 (dez) dias pelo
distribuidor autorizado.
CAPÍTULO II
De Outras Operações Sujeitas à Autorização
(...)
CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais e Penalidades
(...)
Art. 12º. A realização de operações regidas por esta Lei, sem prévia autorização,
sujeita os infratores às seguintes sanções, aplicáveis separada ou cumulativamente:
(Redação dada pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
I - no caso de que trata o art. 1º: (Redação dada pela Lei n.º 7.691, de
15.12.1988)
a) multa de até cem por cento da soma dos valores dos bens prometidos como
prêmios; (Redação dada pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
b) proibição de realizar tais operações durante o prazo de até dois anos; (Redação
dada pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
II - nos casos a que se refere o art. 7º: (Redação dada pela Lei n.º 7.691, de
15.12.1988)
a) multa de até cem por cento das importâncias previstas em contrato, recebidas ou
a receber, a título de taxa ou despesa de administração; (Redação dada pela Lei
n.º 7.691, de 15.12.1988)
b) proibição de realizar tais operações durante o prazo de até dois anos. (Redação
dada pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
Parágrafo único. Incorre, também, nas sanções previstas neste artigo quem, em
desacordo com as normas aplicáveis, prometer publicamente realizar operações
regidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
Art. 13º. A empresa autorizada a realizar operações previstas no art. 1º, que não
cumprir o plano de distribuição de prêmios ou desvirtuar a finalidade da operação,
fica sujeita, separada ou cumulativamente, às seguintes sanções: (Redação dada
pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
I - cassação da autorização; (Redação dada pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
II - proibição de realizar tais operações durante o prazo de até dois anos; (Redação
dada pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
III - multa de até cem por cento da soma dos valores dos bens prometidos como
prêmio. (Redação dada pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
Parágrafo único. Incorrem nas mesmas sanções as instituições declaradas de
utilidade pública que realizarem as operações referidas neste artigo, sem autorização
ou em desacordo com ela. (Parágrafo incluído pela Lei n.º 7.691, de 15.12.1988)
(...)
Art. 16º. As infrações a esta lei, a seu regulamento ou a atos normativos destinados
a complementá-los, quando não compreendidas nos artigos anteriores, sujeitam o
infrator à multa de 10 (dez) a 40 (quarenta) vezes o maior salário mínimo vigente no
País, elevada ao dobro no caso de reincidência.
Art. 17º. A aplicação das penalidades previstas nesta lei não exclui a
responsabilidade e as sanções de natureza civil e penal, nos termos das respectivas
legislações. 



Milso Nunes Veloso de Andrade 11

Notas sobre a outorga, pela Caixa Econômica Federal, de autorização para realização de sorteio

Nota Técnica

Art. 18º. O processo e o julgamento das infrações a esta lei serão estabelecidos em
regulamento.
Art. 19º. A fiscalização das operações mencionadas nesta lei será exercida
privativamente pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Transitórias
Art. 20º. As operações de que trata o artigo 1º, autorizadas pelo Ministério da
Fazenda e em curso na data do início da vigência desta Lei, serão adaptadas às suas
disposições e às de seu regulamento, no prazo de 90 (noventa) dias, após o qual as
respectivas autorizações serão consideradas canceladas de pleno direito, sujeitando-
se quem as praticar, sem permissão legal, às penalidades previstas nos itens Il e IlI,
do artigo 13.
(...)
Art. 22º. O Poder Executivo baixará regulamento desta Lei no prazo de 90
(noventa) dias.
Art. 23º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os
Decretos-lei números 7.930, de 3 de setembro de 1945, e 418, de 10 de janeiro de
1969, e demais disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

-----------------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 7.291, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984.

Dispõe sobre as atividades da
eqüideocultura no País, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(...)

CAPÍTULO VI - Dos "Sweepstakes" e outras Modalidades de Loterias 
Art.14 - As entidades promotoras de corridas de cavalos com exploração de
apostas poderão ser autorizadas pelo Ministério da Fazenda a extrair
"sweepstakes" e outras modalidades de loteria, satisfeitas as exigências estipuladas
pela Secretaria da Receita Federal, quanto aos Planos de Sorteios.
Parágrafo único. Os Regulamentos dos Planos de Sorteios de modalidades de jogos
lotéricos, abrangendo corridas de cavalos não incluídas no movimento geral de
apostas dos hipódromos, deverão dispor sobre o percentual devido à Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN.

(...)

Essas competências do Ministério da Fazenda foram, em 1996,
transferidas para o Ministério da Justiça, como abaixo descrito:

No período de 12.08.96 a 29/06/2000, passou também para a competência do
Ministério da Justiça, através de sua Inspetoria Regional, exercer as seguintes
funções antes atribuídas ao Ministério da Fazenda, que as exercia através das
Delegacias da Receita Federal: a) todas aquelas previstas na Lei nº 5768/71, que
trata da distribuição gratuita de prêmios, para fins de propaganda, bem como das
várias formas de captação antecipada de poupança popular, arroladas nos incisos II
à V do art.7º da referida Lei 5768/71, excepcionando-se as operações de consórcio,
fundos mútuos e outras formas associativas assemelhadas (inciso I, do art.7º da Lei
nº 5768/71), que são da competência do Banco Central do Brasil, de acordo com o

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv 2.049-20-2000?OpenDocument
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art.33 da Lei nº 8177/91; b) as previstas no art.14 da Lei nº 7291/84, que dispõe
sobre atividades de equideocultura; e c) as previstas nos Decretos-Lei nºs 6259/44 e
204/67, que tratam sobre a exploração dos serviços de loterias ( Portarias
Interministeriais nºs 45/96, 106/96 e 186/96).6 

Voltaram, depois, à esfera do Ministério da Fazenda:

(...) a partir de 30/06/2000, a competência atribuída ao Ministério da Justiça
relativa a prêmios e sorteios VOLTOU A SER ATRIBUÍDA AO
MINISTÉRIO DA FAZENDA, conforme art. 20 da Medida Provisória nº
2.049-20, de 29 de junho de 2000, mantido pelas seguintes (MP nºs 2.049-21, de
28/07/2000; 2.049-22, de 28/08/2000; 2.049-23, de 27/09/2000; 2.049-24, de
26/10/2000; 2.049-25, de 23/11/2000; 2.049-26, de 21/12/2000; 2.123-27, de
27/12/2000; 2.123-28, de 26/01/2001; 2.123-29, de 23/02/2001; 2.123-30, de
27/03/2001; 2.143-31, de 02/04/2001; 2.143-32, de 02/05/2001; 2.134-33, de
31/05/2001;2.143-34, de 28/06/2001; 2.134-35, de 27/07/2001; 2.143-36, de
24/08/2001 e 2.216-37, de 31/08/2001).7 

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.049-20, DE 29 DE JUNHO DE 2000.

Reeditada pela Mpv nº
2.049-21, de 2000

Altera dispositivos da Lei no

9.649, de 27 de maio de 1998, que
dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos
Ministérios, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente
da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1o A Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

(...)

Art. 20. Ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional, ficam
transferidas para o Ministério da Fazenda as estabelecidas na Lei no 5.768, de
20 de dezembro de 1971, no art. 14 da Lei no 7.291, de 19 de dezembro de 1984,
e nos Decretos-Leis nos 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e 204, de 27 de fevereiro
de 1967, atribuídas ao Ministério da Justiça.

                                                          
6 Disponível em:: internet. : http://www.mp.sp.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/CAO_CONSUMIDOR/
ENDERE%C3%87OS%20%C3%9ATEIS/SDE.HTM. Acesso em: 10/5/2007.
7 Idem. “NOTA: Anteriormente, as Portarias Interministeriais nºs 45, de 05/03/1996; 106, de 14/03/1996 e 186,
de 12/06/1996, baixadas pelo Ministério da Fazenda e da Justiça, dispunham que: “... serão transferidas para o
Ministério da Justiça as competências atribuidas ao Ministério da Fazenda pela Lei 5.768, de 20/12/1971, pelo
art. 14 da Lei nº 7.291, de 19/12/1984, e pelos Decretos-Leis nºs. 6.259, de 10/02/1944, e 204 de 27/02/67,
ressalvadas as do Conselho Monetário Nacional”.
Estas portarias foram baixadas com fundamento no art. 18, inciso V, alínea “b” da Medida Provisória nº 1.302,
de 09/02/1996 e MP’s 1.498-19, sendo convertidas na Lei nº 9.649, de 27/05/1998, que, em seu art. 18,
determina: “Art.18 - São transferidas as competências: ..... V - para o Ministério da Justiça: .... b) atribuídas ao
Ministério da Fazenda pela Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, pelo art. 14 da Lei nº 7.291, de 19 de
dezembro de 1984, e nos Decretos-Leis nºs 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e 204, de 27 de fevereiro de 1967,
nos termos e condições fixados em ato conjunto dos respectivos Ministros de Estado, ressalvadas as do
Conselho Monetário Nacional;”

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del6259.htm
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§ 1o No período de sessenta dias, contados a partir de 30 de junho de 2000, as
autorizações de que tratam a Lei no 5.768, de 1971, e o art. 14 da Lei no 7.291, de
1984, serão concedidas a título precário.
§ 2o Os processos atualmente em andamento serão remetidos ao Ministério
da Fazenda, para análise e decisão, com restituição integral dos prazos assinalados
para os interessados.
(...)

Com base nesses dispositivos, o Ministro da Fazenda Interino, baixou
portaria delegando a competência para análise e decisão dos pedidos de autorização para
realização dos sorteios à Secretaria de Acompanhamento Econômico, constituindo Grupo de
Trabalho com a participação de empregados da Caixa Econômica Federal:

 
Ministério da Fazenda
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 201, DE 5 DE JULHO DE 2000.

O Ministro de Estado da Fazenda, Interino, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 87, inciso II da Constituição, e os arts. II e 12 do Decreto-lei n°
200, de 25 de fevereiro de 1967, e, considerando o disposto no art. 20 da Medida
Provisória nº 2.049-20, de 29 de junho de 2000, resolve:
Art. 1° Fica atribuída à Secretaria de Acompanhamento Econômico, deste
Ministério, a competência para analisar e decidir sobre as autorizações de
que tratam a Lei n° 5.768 de 20 de dezembro de 1971, o art. 14, da Lei n° 7.291, de
19 de dezembro de 1984, e os Decretos-lei n° 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, e
204, de 27 de fevereiro de 1967.
Art. 2° Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Acompanhamento
Econômico, Grupo de Trabalho, composto de servidores do Ministério da
Justiça, Ministério da Fazenda e Caixa Econômica Federal, de acordo com a
relação a seguir, que se incumbirá da análise dos processos em andamento e dos que
forem ou tenham sido protocolados a partir da publicação da Medida Provisória nº
2.049-20, de 29 de junho de 2000:
(...)
Parágrafo único. Caberá ao Secretário de Acompanhamento Econômico decidir
sobre as autorizações.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
AMAURY GUILHERME BIER 
(Of. El. n" 203/2000)
D.O.U., 06/07/2000

O Secretário de Acompanhamento Econômico, por seu turno,
baixou, em seguida, portaria disciplinando, especificamente, a realização de sorteios por
instituições filantrópicas:

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO
PORTARIA N.º 88, DE 28 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 20 da Medida Provisória no 2.049-22, de 28 de
agosto de 2000, combinado com o parágrafo único do art. 2o da Portaria MF no
201, de 5 de julho de 2000, resolve:

Art. 1º A realização de sorteio, por instituições que se dedicam a atividades
filantrópicas, estará condicionada a emissão de autorização específica por
parte do Ministério da Fazenda, na forma desta Portaria, e seus anexos.

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv 2.216-37-2001?OpenDocument


Milso Nunes Veloso de Andrade 14

Notas sobre a outorga, pela Caixa Econômica Federal, de autorização para realização de sorteio

Nota Técnica

(...)8

COMPETÊNCIA LEGAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA

AUTORIZAR SORTEIOS

O texto legal atualmente vigente, em relação a essa retomada de
competência ao âmbito do Ministério da Fazenda, é o estabelecido pela medida provisória,
adiante indicada, na qual se vê, pela redação dada ao art. 18-B, acrescentado à Lei nº 9.649, de
27 de maio de 1998, que:

a) a operacionalização, a emissão das autorizações e a fiscalização
das atividades de que trata a Lei no 5.768, de 1971, ficam a cargo
da Caixa Econômica Federal;

b) dessa competência ficam ressalvados os casos em que a Caixa
Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira seja
parte interessada, cuja análise e decisão continuará sob a
responsabilidade da Secretaria de Acompanhamento Econômico
do Ministério da Fazenda.

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.216-37, DE 31 DE AGOSTO DE 2001.
Altera dispositivos da Lei no 9.649,
de 27 de maio de 1998, que dispõe
sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Art. 1o A Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

(...)

"Art. 18-B. Ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional, ficam
transferidas para o Ministério da Fazenda as estabelecidas na Lei no 5.768, de
20 de dezembro de 1971, no art. 14 da Lei no 7.291, de 19 de dezembro de 1984,
e nos Decretos-Leis nos 6.259, de 10 de fevereiro de 19449, e 204, de 27 de fevereiro
de 196710, atribuídas ao Ministério da Justiça.
§ 1o A operacionalização, a emissão das autorizações e a fiscalização das
atividades de que trata a Lei no 5.768, de 1971, ficam a cargo da Caixa
Econômica Federal, salvo nos casos previstos no § 2o deste artigo.
§ 2o Os pedidos de autorização para a prática dos atos a que se refere a Lei
mencionada no § 1o deste artigo, em que a Caixa Econômica Federal ou

                                                          
8 Íntegra em anexo.
9 Dispõe sôbre o serviço de loterias, e dá outras providências.
10 Dispõe sôbre a exploração de loterias e dá outras providências.
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qualquer outra instituição financeira seja parte interessada, serão analisados
e decididos pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério
da Fazenda.
§ 3o As autorizações serão concedidas a título precário e por evento promocional,
que não poderá exceder o prazo de doze meses." (NR)

CONCLUSÕES

Diante de todo o exposto, conclui-se que:

a) a CEF é instituição criada por lei federal, que lhe atribuiu
competências para a prestação de serviços bancários, sob a
supervisão do Banco Central do Brasil e atendendo as normas
baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, além da legislação
aplicável às instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional;

b) o mesmo diploma legal concedeu à CEF competência para

“prestar serviços que se adaptem à sua estrutura de

natureza financeira, delegados pelo Governo Federal ou por

convênio com outras entidades ou empresas”;

c) a legislação que disciplina os sorteios estabelecia inicialmente a
obrigatoriedade de prévia autorização do “Ministério da
Fazenda”, para a realização de operações do tipo: “distribuição
gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada
mediante sorteio, vale-brinde, concurso” ou assemelhadas;

d) idêntica autorização é requerida, também, quando se pretenda
que o sorteio, na distribuição gratuita de prêmios a título de
propaganda, seja excluído da obrigatoriedade de processamento
com base nos resultados da extração da Loteria Federal, nas
condições que a lei especifica;

e) idem, ainda, para a realização de propaganda comercial, com
distribuição gratuita de prêmios vinculada a sorteio, quando a
promoção for realizada diretamente por pessoa jurídica de direito
público, nos limites de sua jurisdição, como meio auxiliar de
fiscalização ou arrecadação de tributos de sua competência;   

f) essas competências foram delegadas, por portaria do Ministro da
Fazenda, à Secretaria de Acompanhamento Econômico;
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g) com o advento da Medida Provisória nº 2.049-20, de 29 de

junho de 2000, as competências foram legalmente

transferidas para a Caixa Econômica Federal, exceto nos

casos em que seja ela a interessada ou outra instituição

financeira, quando a competência será exercida pela

Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério

da Fazenda;

h) portanto, no exercício de competência legalmente atribuída, não
há reparos a fazer em termos formais, quanto ao exercício, pela
Caixa Econômica, da outorga de autorização, a terceiros, que não
instituições financeiras, para a realização de sorteios, nos termos
da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

i) adicionalmente, salvo melhor juízo, não se vislumbra
inconstitucionalidade na atribuição, a instituição financeira da
administração indireta federal, de atribuição estabelecida no
âmbito da competência legislativa da União, tendo a lei reservado
o seu exercício a órgão e, depois, a entidade federal;

j) igualmente, não se percebe, a princípio, oposição ao princípio da
livre iniciativa, nem obstáculo à atividade privada, tratando-se
tão-somente de normas de controle com vistas a prevenir o
cometimento de delitos contra a economia popular.  

2007_1493_Comissão de Fiscalização Financeira e Controle_052
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ANEXO

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO
PORTARIA N.º 88, DE 28 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 20 da Medida Provisória no 2.049-22, de 28 de agosto de 2000, combinado com o parágrafo único do art. 2o
da Portaria MF no 201, de 5 de julho de 2000, resolve:

Art. 1o A realização de sorteio, por instituições que se dedicam a atividades filantrópicas, estará
condicionada a emissão de autorização específica por parte do Ministério da Fazenda, na forma desta
Portaria, e seus anexos.
(...)
Art. 2o A autorização de que trata o art. 1o somente será concedida a instituições de fins exclusivamente
filantrópicos e declaradas de utilidade pública por decreto do Poder Executivo Federal, que visem obter,
mediante a realização de sorteios, recursos para a manutenção ou custeio da obra social a que se dedicam.
Art. 3o O pedido de autorização deverá ser dirigido ao Secretário de Acompanhamento Econômico, por
meio de requerimento a ser protocolado na Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE/MF),
no prazo mínimo de trinta e máximo de cento e oitenta dias, antes da data de realização do sorteio.
§ 1o Os pedidos de autorização serão analisados de acordo com a ordem seqüencial de seus registros naquele
protocolo.
§ 2o A instrução processual e a respectiva emissão de autorização serão efetuadas no prazo máximo de vinte dias,
contados da data de entrada do respectivo pedido no protocolo da SEAE/MF.
§ 3o Em caso de necessidade de diligências adicionais, o prazo de análise será suspenso até o efetivo atendimento
das exigências por parte da requerente.
§ 4o A requerente tem até dez dias para atender às solicitações de diligências adicionais, prazo após o qual o
pedido de autorização será arquivado.
Art. 4o O pedido de autorização correspondente à realização de sorteios deve ser formulado à
SEAE/MF, por intermédio da Caixa Econômica Federal, contendo a indicação do nome da requerente,
endereço completo e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF.
Art. 5o A autorização será concedida na forma da alínea "d" do § 1o do art. 4o da Lei no 5.768, de 1971,
atendidas as seguintes exigências:
a) comprovação de que a requerente satisfaz, no que couber, as condições especificadas na Lei no 5.768, de 1971,
inclusive quanto à regularidade de sua situação como pessoa jurídica de direito civil;
b) declaração de que os recursos obtidos com o evento objeto da solicitação de autorização serão destinados à
manutenção ou custeio de obras sociais a que se dedicam, inteiramente aplicados no país; e
c) prova de que a propriedade dos bens a sortear tenha se originado de doação de terceiros, devidamente
formalizada.
Art. 6o Além das exigências a que se referem os arts. 2o e 5o desta Portaria é necessária a comprovação da
condição de instituição de fins filantrópicos declarada de utilidade pública, com a apresentação de:
I - prova de que a requerente está em pleno gozo da condição de instituição de utilidade pública, apresentando
cópia da Certidão de Regularidade, fornecida pela Divisão de Outorgas de Títulos - DIVOT, da Secretaria de
Justiça, do Ministério da Justiça; e
II - cópia do último Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, do Ministério da Previdência e Assistência Social.
Art. 7o . O pedido de autorização do sorteio deverá ser instruído com os documentos discriminados nos arts. 5o
e 6o desta Portaria, juntamente com aqueles a seguir indicados:
I - plano de operação, no qual deverá constar os seguintes dados e informações:
a) nome, endereço e número de inscrição no CNPJ/MF da organização responsável pela realização do evento, se
for o caso, e/ou pela impressão dos bilhetes;
b) quantidade, especificação e valores, unitário e total, dos prêmios prometidos;
c) local de exposição e de entrega dos prêmios;
d) ordem de classificação dos prêmios e sua vinculação com os resultados de extração normal ou especial da
Loteria Federal;
e) número de bilhetes a serem emitidos e preço unitário respectivo;
II - modelo de bilhete sorteável, no qual deverão estar consignados:
a) nome, endereço e número de inscrição no CNPJ/MF da requerente;
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b) campo para aposição do número e da data do Certificado de Autorização;
c) declaração de série única ou, em se tratando de promoção especial, indicação da série
respectiva;
d) número total de bilhetes a serem emitidos;
e) preço do bilhete;
f) classificação dos prêmios e sua correspondência com os resultados de extração da Loteria Federal, com data
previamente definida, com efetiva observação de que não havendo colidência com número da extração vinculada,
dar-se-á a entrega do(s) prêmio(s)
ao número do bilhete vendido imediatamente superior, ou, na falta deste, ao imediatamente inferior;
g) quantidade, especificação e valores, unitário e total, dos prêmios;
h) local de exposição e entrega dos prêmios;
i) prazo máximo para entrega dos prêmios;
j) data do sorteio;
k) declaração da caducidade do direito ao prêmio, após 180 dias, contados a partir da data de realização do
sorteio.
III - modelo de recibo a ser firmado pelo contemplado para que se proceda à efetiva entrega do bem.
Art. 8o As requerentes responsáveis pelos sorteios de que trata o art. 1o desta Portaria deverão fazer constar, em
todo e qualquer material de divulgação do evento, de forma clara e precisa, a identificação do Ministério da
Fazenda e da SEAE/MF, o número do certificado de autorização, a requerente beneficiada, bem como os órgãos
conveniados em cada jurisdição.
Art. 9o A requerente beneficiária do certificado de autorização poderá firmar contrato ou convênio com pessoas
físicas ou jurídicas, com o objetivo de administrar e/ou promover a realização do evento.
§ 1o. Esses instrumentos jurídicos deverão ser encaminhados no ato da solicitação de autorização.
§ 2o. A SEAE/MF poderá indeferir o pedido de autorização se os contratos/convênios não estiverem de
acordo com o disposto nesta Portaria.
Art. 10. A requerente somente poderá efetuar os sorteios dos prêmios na data constante do respectivo certificado
de autorização emitido pela SEAE/MF.
Art. 11. Os sorteios serão realizados com base nos resultados de extração da Loteria Federal.
Art. 12. No caso de adoção de tecnologia e métodos eletrônicos para inscrição e participação de concorrentes, a
requerente deverá encaminhar para análise da SEAE/MF a metodologia detalhada a ser utilizada para a realização
do sorteio e a distribuição dos prêmios.
Art. 13. A autorização para realização do sorteio será concedida pela SEAE/MF e permitirá que seja
efetuado um único sorteio anual pela requerente, admitindo-se uma transferência de data, por motivo de força
maior, comprovadamente justificado na solicitação correspondente apresentada, desde que não tenha ocorrido
qualquer outra alteração no plano de sorteio aprovado, e, ainda, que o teor correspondente não tenha sido
divulgado ao público em geral.
§ 1o. A transferência de data será autorizada mediante solicitação da requerente, a ser protocolada na SEAE/MF
até dez dias antes da data prevista para a realização do sorteio.
§ 2o. Autorizada a transferência, e caso já tenha sido iniciada a sua campanha publicitária, a requerente deverá
divulgar a referida alteração, mediante comunicado a ser veiculado nos mesmos meios publicitários, durante três
dias, imediatamente anteriores à data originalmente convencionada para a realização do sorteio.
Art. 14. A requerente somente poderá realizar novo sorteio decorrido o período de doze meses, contados a partir
da data de realização do último sorteio.
Art. 15. A requerente promotora do evento poderá solicitar o cancelamento do sorteio, desde que não tenha
iniciado a sua divulgação.
Art. 16. Somente estará habilitada a realizar novo sorteio a requerente que:
a) tenha comprovado junto à Divisão de Outorgas de Títulos, da Secretaria de Justiça, do Ministério da Justiça, a
aplicação dos recursos auferidos no evento anterior;
b) cuja prestação de contas tenha sido aprovada pela SEAE/MF.
Art. 17. É expressamente vedada à requerente a conversão e distribuição de prêmios em dinheiro.
Art. 18. A requerente disporá do prazo máximo de trinta dias, a contar da data de realização do sorteio, para
efetuar a entrega dos prêmios.
§ 1o. A responsabilidade pela identificação e comunicação do contemplado do sorteio será da requerente.
§ 2o. Os bens sorteados deverão estar liberados, disponíveis e com toda documentação regularizada na data de
solicitação da realização do sorteio.
§ 3o. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos casos em que o contemplado comprove ser o legítimo
sorteado.
Art. 19. O prazo de caducidade do direito ao bem sorteado será de cento e oitenta dias, contados da data de
realização do sorteio.
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Art. 20. O bem sorteado cujo prazo de entrega vier a caducar, de acordo com o estabelecido no art. 19, será
incorporado ao patrimônio da União, nos termos do art. 6o da Lei 5.678, de 1971.
Parágrafo único. A requerente beneficiária ficará como fiel depositária do bem da União até que a incorporação
de que trata o caput deste artigo seja efetivada.
Art. 21. Não poderá ser praticado, seja pela requerente ou por terceiros, qualquer ato relacionado com o
lançamento e/ou a divulgação do sorteio antes da emissão do respectivo certificado de autorização pela
SEAE/MF.
Art. 22. Caberá à requerente beneficiária da autorização e, solidariamente, à pessoa jurídica por ela contratada,
quando for o caso, a responsabilidade pela execução do evento.
Art. 23. Quando o sorteio não for realizado, a requerente beneficiária deverá restituir aos
tomadores de bilhetes o valor recebido.
Art. 24. A autorização para a realização do sorteio de prêmios a que se reporta esta Portaria, a ser emitida pela
SEAE/MF, será comunicada a Requerente mediante ofício.
Parágrafo único - A requerente deverá registrar o plano de operação em cartório de Registro de Títulos e
Documentos, encaminhando cópia autenticada à SEAE/MF, mantendo em seu poder o original para qualquer
comprovação e/ou fiscalização.
Art. 25. No caso de indeferimento do pedido de autorização, será a interessada notificada da decisão, cabendo
pedido de reconsideração, no prazo máximo de dez dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação.
Art. 26. A requerente beneficiária da autorização do sorteio deverá encaminhar à SEAE/MF prestação
de contas, contendo os documentos e informações relacionados no Anexo 1.
Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser encaminhada à SEAE/MF no prazo máximo de trinta dias
após a data do sorteio, sem prejuízo das informações que se fizerem adicionalmente necessárias quanto à entrega
dos prêmios.
Art. 27. Será permitido à requerente, exclusivamente, o pagamento das seguintes despesas legais e administrativas
vinculadas aos sorteios, sujeitas à comprovação, por meio de documentação fiscal, e fiscalização, em qualquer
tempo:
a) despesas com publicidade, mídia e produção do sorteio;
b) despesas com operação e administração do sorteio pela organização contratada ou conveniada;
c) pagamento do imposto de renda na fonte, incidente sobre prêmios a serem sorteados, conforme o art. 63 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995,
objeto de retificação publicada no Diário Oficial da União de 3 de julho de 1995;
Parágrafo único. Os bens doados, em nenhuma hipótese, poderão ser incluídos nas despesas vinculadas ao
sorteio.
Art. 28. A requerente beneficiária, em nenhuma hipótese, poderá comprometer mais de 44% da receita bruta
obtida com a contratação de terceiros. Caso a arrecadação apresente-se reduzida, a beneficiária deverá garantir
quantia mínima correspondente a 22.000 (vinte e duas mil) UFIRs para o atendimento de seus objetivos sociais.
Parágrafo único. Entende-se como receita bruta para o disposto nesta portaria, a arrecadação total, não
incidindo qualquer tipo de desconto, proveniente da venda de bilhetes válidos. O valor da receita bruta deverá ser
obtido pelo produto do número de bilhetes válidos multiplicado pelo preço unitário de cada bilhete.
Art. 29. A requerente beneficiária será responsável pelo repasse dos recursos arrecadados, conforme abaixo
especificados:
a) 3% (três por cento) da receita bruta auferida no sorteio será destinada para o Fundo Penitenciário Nacional -
FUNPEN (art. 2º da Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro de 1994);
b) 1% (um por cento) da receita bruta auferida no sorteio será destinada para o Fundo Nacional de Cultura -
FNC (art. 5º, VIII, da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei no 9.312,
de 5 de novembro de 1996);
c) 1% (um por cento) da receita bruta auferida no sorteio será destinada para o Fundo Nacional da Criança e do
Adolescente -FNCA, criado pelo art. 6º da Lei no 8.242, de 12 de outubro de 1991;
d) 1% (um por cento) da receita bruta auferida no sorteio será destinada para o Fundo de Defesa de Direitos
Difusos - FDD, criado pela Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, com a redação dada pelo art. 1o, § 2o, itens 7 e
8, da Lei no 9.008, de 21 de março de 1995.
Parágrafo único - Os repasses objeto deste artigo deverão ser efetuados de acordo com o contido na Norma de
Repasse, constante do Anexo 2 da presente Portaria.
Art. 30. A Requerente deverá comprovar, no momento da prestação de contas, que os repasses de que trata o art.
29 desta Portaria foram efetuados aos respectivos Fundos Federais até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
da arrecadação.
Art. 31. Os repasses poderão ser efetuados por meio de recolhimento ao Tesouro Nacional, mediante uso de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, da Secretaria da Receita Federal, ou de depósito direto
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à conta específica de cada Fundo Federal, junto ao Banco do Brasil S/A, mediante o uso de Guia de Depósito
entre Agências, conforme o caso.
Art. 32. O não cumprimento dos repasses de que trata art. 29, no prazo previsto no art. 30 desta Portaria,
resultará em aplicação de multa, no valor de 2% (dois por cento) e juros de mora correspondentes às parcelas em
atraso, a serem revertidos para os referidos fundos, mantidas as respectivas proporcionalidades, além da
proibição da concessão de novas autorizações e demais providências legais que serão tomadas contra a
requerente inadimplente.
Art. 33. O não cumprimento do disposto nos arts. 26 e 29 sujeitará a requerente, apurada a falta em processo
administrativo, à aplicação das seguintes sanções:
I - multa de 100% (cem por cento) da soma dos valores dos bens prometidos como prêmio, na forma do art. 13
da Lei no 7.691, de 15 de dezembro de 1988;
II - proibição de realizar as operações objeto da presente Portaria, por um prazo de 2 (dois) anos.
Art. 34. Comprovado o desvirtuamento da aplicação dos recursos oriundos dos sorteios autorizados com base
neste regulamento, bem como o descumprimento das normas baixadas para a sua execução, a Secretaria de
Acompanhamento Econômico comunicará o fato à Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça, para que seja
iniciado o processo de cassação do registro de utilidade pública da requerente infratora, sem prejuízo das
penalidades capituladas no art. 13 da Lei no 5.768, de 1971, com a redação dada pelo art. 8o da Lei no 7.691, de
15 de dezembro de 1988, dando ciência ao Ministério Público Federal.
Art. 35. A Secretaria de Acompanhamento Econômico comunicará à Secretaria da Receita Federal, para efeitos
fiscais, e aos respectivos Fundos Federais, as autorizações por aquela emitidas, informando sobre os montantes
arrecadados e os prêmios sorteados.
Art. 36. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes das promoções
autorizadas deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente,
submetidas à SEAE/MF.
Parágrafo único. No silêncio injustificado dos organizadores, bem como em razão de decisão insatisfatória que
vierem a adotar quanto às reclamações que lhes forem apresentadas, poderão os consumidores-participantes das
promoções apresentar suas reclamações aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor.
Art. 37. Para fiscalizar as promoções autorizadas, o Ministério da Fazenda poderá celebrar convênios com órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais.
§ 1o Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor poderão, em razão de reclamações
escritas e fundamentadas, propor à SEAE/MF a suspensão da promoção ou evento.
§ 2o Caberá à SEAE/MF, nas fiscalizações coordenadas com outros órgãos públicos, a designação dos agentes
de fiscalização e a definição dos padrões específicos de autuação.
§ 3o Os Fundos Federais que trata o art. 29 poderão realizar, a qualquer época, diretamente ou por terceiros por
eles indicados, auditorias com vistas à comprovação dos valores arrecadados e repassados aos mesmos.
Art. 38. A não observância do disposto nesta Portaria implicará a aplicação das penalidades previstas na Lei no
5.768, de 1971, pela SEAE/MF.
Art. 39. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cláudio Monteiro Considera
Secretário de Acompanhamento Econômico

ANEXO I
NORMAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(...)

ANEXO II
NORMAS PARA REPASSE DOS RECURSOS ARRECADADOS
AOS FUNDOS FEDERAIS.
(...)

ANEXO III
CONTAS ATUALIZADAS DOS FUNDOS FEDERAIS AOS QUAIS DEVEM SER RECOLHIDOS
PARTE DOS RECURSOS ARRECADADOS POR MEIO DE SORTEIOS REALIZADOS POR
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS
(...)
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