
Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual, submeto d apreciag6o dessa
augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Exiel6ncia, o projeto de lei que Dispde sobre
o servigo publico de loteria no Estado de Mato Grosso do Sul, altera a Lei Estaduai np q.6qO, de 24
de dezembro de 2014, e dd outras providAncias.

Inicialmente, destaco que, no 6mbito do territ6rio do Estado de Mato Grosso do Sul, o
servigo de loteria foi institufdo anteriormente d divislo do Estado, por intermddio de legislagao ainda
do Estado do Mato Grosso (Lei ns 363, de 28 de dezembro de 1953). J6 a empresa priblica denominada
Loteria de Mato Grosso do Sul (LOTESUL) teve sua criagSo autorizada peio Decreto-Lei ne 6, de 1o
de janeiro de 1979, e, tambdm, pela Lei ne 511, de 7 de dezembro de 1984, tendo sido efetivamente
criada pela Lei ne 563, de 2 de julho de 1.985, que trouxe sua organizagdo e regulamentag6o. Na
sequ€ncia, a Lei ne 788, de 4 de dezembro de 1987, revogou as citadas Leis ns 5l L/84 e ns 563/g5 e
passou a dispor sobre a LOTESUL. Aos l9 de dezembro de 2004, foi editada a Lei ne 2.g73,de 4 de
agosto de 2004, regulamentando o servigo de loterias do Estado.

MENSAGEM/GABGOV/MSA{9 25 I 2O2I Campo Grande, 8 de julho de 2021.

Senhor Presidente,

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3Zg3-3, em 2006,
reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nt 2.873, de 2004. E, na sequdncia, o poder Executivo
Estadualeditou o Decreto ne 12.554,de 30 de maio de 2008, formalizando o cancelamento e baixa dos
registros e inscrigdes da LOTESUL perante os 6rgdos pfiblicos e determinando a transfer6ncia do
patrim6nio da empresa paru a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), 6rgao originalmente
competente pata a coordenagdo e exercfcio das atividades relacionadas ds loterias Ao gstaao, conforme
preconizavam os Decretos no 8, de 1o dejaneiro de 1979 e ne 832, de 8 dejaneiro de 19g1.

Nesse contexto, 6 importante registrar que, em virtude da mencionada declaragio de
inconstitucionalidade pelo STF e da extingdo da entidade da administragdo indireta especificamente
criada para essa finalidade, o servigo pirblico de loterias retornou ao 6195o originalmente competente
paraa sua coordenagdo e execugdo, qual seja, a Secretaria de Estado de Fazenda, e, desde entao, sua
prestagdo ficou sobrestada no Estado.

Ocorre que, o Plen6rio do Supremo Tribunal Federal no dia 30 de setembro de 2020,
no julgamento conjunto das Arguigbes de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADpFs) np 492
e ns 493 e da Agdo Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ne 4.986, por unanimidade, julgou
procedentes os pedidos contidos nas referidas ADPFs, para declarar que os arts. lo e 32, 

"upri" $ 1"
do Decreto-Lei ne 204, de 27 de fevereiro de 1967, que tratavam da exclusividade da Uniao fara
explorar loterias, n6o foram recepcionados pela Constituigeo Federal de 1988 (colidem com o art'.25,
$ 1o, da CF) e julgou improcedentes os pedidos objeto da ADI 4.986, em face da legislagdo estadual
(MT), que trazia disposigdes adaptativas da prestagSo do servigo p6blico de loterias ao respectivo
Estado sem desbordar da disciplina legislativa da Uni6o.

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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A Corte Suprema, nas a96es supracitadas, firmou o entendimento de que os servigos deloteria ostentam natureza jurfdica de servigo priblico, cabendo, pois, aos Estados-membros a
competdncia material para explorar as atividades lotdricas e regulam.niu. 

"rru 
exploragao. Legitimou-

se a exploragdo de loterias pelos Estados dentro das balizas federais, por interm6iio a" leis e decretos
estaduais que viabilizem a exploragdo desse servigo pelo ente dele titular (Estado-membro), desde que
observadas as modalidades de atividades lotdricas definidas pela Uniao, tendo em vista a sua
competencia privativa para legislar sobre sistemas de cons6rcios e sorteio s (art.22,inciso XX, da CF).

A prop6sito, constou expressamente do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes, que ,,A
compet6ncia privativa da Unido para legislar sobre sistemas de cons6rcios e sorteios (art.22,'inciso
XX, da CF/88) ndo preclui a compet6ncia material dos Estados para explorar as atividades lotdricas
nem a competOncia regulamentar dessa exploragSo." (p.44 do intliro teoi do Ac6rddo).

Cabivel salientar, outrossim, que a decisSo do STF fortalece o pacto federativo,
prestigiando a autonomia (art. 25 da CF/88) dos entes estaduais e municipais, garantindo-lhes a
preservaglo e efetividade do exercicio da compet6ncia material para exploruiur utiridades lotdricas,
regulamentando este servigo, observada a legislagdo federal institufda no 6mbito da compet6ncia
privativa para legislar sobre sistemas de cons6rcios e sorteios.

Nessa perspectiva, o Estado de Mato Grosso do Sul propde o presente projeto de lei
visando a regulamentar a exploragdo do servigo pirblico de loteria, otservados os limiies de sua
competEncia territorial e as modalidades lot6ricas tipificadas em lei federal, almejando, com isso,
incrementar as receitas priblicas que virdo a financiar a seguridade social e demais demandas sociais.

A retomada da exploragdo desse servigo pelo Estado constituir6, portanto, importante
fonte de recursos para reduzir os impactos das contingdncias financei.u. .oni.*porAneas e para
reforgar os valores destinados d seguridade social. Nessa vertente, a regulamentagdo do servigo de
loteria estadual detdm relevante importAncia econ6mica e social.

Por fim, sugere-se a revogagdo das legislag6es anteriores, quais sejam, a Lei ne 788, de
4 de dezembro de 1 987, e a Lei ne 2.873, 19 de dezembro de 2004, a fim de evitar qualquer conflito
entre as noffnas, reduzir o estoque de normas em desuso e melhorar o ambiente normativo. facilitando
seu acesso pelo usu6rio.

Com essas raz6es, submeto d apreciagdo de Vossa Excel€ncia e dos ilustres pares o
anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiesc6ncia desse respeit6vel Parlamento
Estadual paraa sua aprovagdo.

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Dispde sobre o serviEo ptiblico de loteria do Estado
de Mato Grosso do Sul, altera a Lei Estadual ne
4.640, de 24 de dezembro de 2014, e dd outras
providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O servigo priblico de loteria do Estado de Mato Grosso do Sul serd executado
pelo Poder Executivo Estadual, por intermddio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), a qual
poder6 explor6-lo, direta ou indiretamente, observadas as disposig6es desta Lei e dos regulamentos.

$ l" A exploragdo do servigo priblico de loteria a que se refere o caput deste artigo
limitar-se-6 ao territ6rio sul-mato-grossense e observar6, estritamente, as mesmas modalidades de
atividades lotdricas definidas pela legislag6o federal, sendo vedado ao poder Executivo a exploragdo
de modalidade lotdrica e de produtos n6o autorizados pela Uniio, em lei federal.

$ 2" Em cumprimento ao disposto no caput deste artigo, competirS, exclusivamente, d
SEFAZ autorizar, permitir, conceder, credenciar e firmar parcerias,-"o* p.rrous jurfdicas de direito
ptblico ou privado, conforme o caso, precedido o ato de procedimento licitat6rio, qirando cabivel, bem
como controlar e fiscalizar a exploragdo de cada modalidade lot6rica, ficando vedada a delegag6o de
quaisquer desses atos.

fisico ou virtual.
$ 3o Para a captagdo de apostas ou a venda de bilhetes d permitida autilizagdo de meio

$ 4" A comercializagSo somente poder6 ser realizadapara pessoa maior de idade e
capa4 que se encontre nos limites do territ6rio do Estado, no caso de meio fisico, ou que declare
residdncia no Estado, na hip6tese de utilizagdo de meio virtual.

Art. 2o Os recursos priblicos oriundos da exploragdo do servigo pfiblico de loteria,
incluidos os prCmios n6o reclamados pelos apostadores contemplado. no pruro de prescrigdo, ser6o
destinados d seguridade social e ao financiamento de programas nas Sreas de habitag6o, desporto,
educagio ou de desenvolvimento social, na forma a ser regulamentada em ato do Poder Executivo
Estadual.

Art. 30 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no exercicio financeiro d,e 2021,
crdditos adicionais no limite de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), necessiirios ao
cumprimento desta Lei.

Art. 4o O Poder Executivo Estadual regulamentar6 as disposig6es desta Lei e o titular
da Secretaria de Estado de Fazenda editar6 os atos complementares necess6rios d execugao do servigo
de loteria do Estado.

Art. 5o Acrescenta-se o inciso XXXi ao art. 15 da Lei Estadual ns 4.640. de 24 de
dezembro de 2014, com a seguinte redagdo:

"Art. I5
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xxxl - a coordenaQao e a execuEdo, direta ou indireta, das atividades relacionadas aoserviqo pilblico de loteria do Estado, nos termos da regisraqdo especffica.,, (NR)

Art' 6o Revogam-se as Leis ne 788, de 4 de dezembro d,e 19g7, e ng 2.g73, 19 d,edezembro de 2004.

Art.70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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