
 

 
CAMARA DOS DEPUTADOS 
 

 

 

SUGESTÃO DE EMENDA DOS DEPUTADOS GOULART E DIEGO ANDRADE. 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº  442, DE 1991 
(do Sr. Renato Vianna) 

  
 

 
Revoga os dispositivos legais que menciona , 
referentes à prática do " jogo do bicho " 

 
 

Incluam-se os seguintes artigos renumerando-se os demais: 

 

“Art. 2º Compete à União, e por delegação aos Estados e ao Distrito Federal 

organizar a exploração dos jogos de azar, sendo esta exploração suscetível de 

concessão nos termos da Lei. 

Parágrafo único. A concessão disciplinada no caput fica condicionada 

exclusivamente a brasileiros, sendo permitido acionistas extrangeiros. 

§ 1º Consideram-se, jogos de azar: 

I - o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente 

da sorte; 

II - as apostas sobre qualquer competição esportiva. 

§ 2º A concessão do direito de exploração, autorizada no caput, será 

suscetível de pagamento de bônus de subscrição e de prestação periódica de 

Compensação Financeira pela Exploração de Jogos de Azar – CFEJA por parte do 

concessionário. 

I -A CFEJA será apurada com base na renda bruta, proveniente de jogos de 

azar, resultado da exploração da concessão. 

II - A CFEJA corresponderá, no mínimo, a três por cento na renda bruta, 

proveniente de jogos de azar, resultado da exploração da concessão. 

§ 3º As loterias de prognósticos podem ser exploradas pelos Estados e pelo 

Distrito Federal. 
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§ 4º À União, os Estados e o Distrito Federal caberá a organização e a 

exploração dos jogos de azar via rede mundial de computadores, loterias 

instantâneas ou loterias de prognósticos e aposta esportivas, e demais 

modalidades de jogos de azar 

§ 5º Aos Estados, e ao Distrito Federal, caberá exclusivamente a 

organização e a exploração das demais modalidades de jogos de azar, inclusive 

casinos, jóqueis e apostas esportivas. 

I – as modalidades disciplinadas neste parágrafo deverão ser exploradas em 

no máximo um estabelecimento a cada cinquenta mil habitantes por município ou 

região. 

II - nos casos de municípios com população inferior a cinquenta mil 

habitantes, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a definição de regiões em 

conformidade ao inciso I.  

§ 6º Caberá às premiações um pay out mínimo de 60% da arrecadação 

referente a cada modalidade de jogo de azar. 

Art. 3º O montante recolhido a título de CFEJA será distribuído da seguinte 

forma: 

I - vinte por cento para a União; 

II - quarenta por cento para o Distrito Federal ou os Estados onde ocorrer a 

exploração, sendo: 

a) vinte e cinco por cento destinados ao Distrito Federal ou ao Estado; e  

b) quinze por cento destinados aos Municípios do Estado;  

III- quarenta por cento para o Distrito Federal ou Municípios onde ocorrer a 

exploração. 

§ 1º O montante referente ao inciso II, alínea ‘a’ será distribuído 

proporcionalmente à renda bruta proveniente de jogos de azar, resultado da 

exploração da concessão, total de cada Estado, ou Distrito Federal, apurada nos 

doze meses imediatamente anteriores ao da distribuição. 

§ 2º O montante referente ao inciso II, alínea ‘b’ será distribuído 
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proporcionalmente aos coeficientes individuais do Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM, estabelecidos conforme a Lei Complementar nº 91, de 22 de 

dezembro de 1997. 

§ 3º O montante referente ao inciso III será distribuído proporcionalmente à 

renda bruta proveniente de jogos de azar, resultado da exploração da concessão, 

total de cada Município, ou Distrito Federal, apurada nos doze meses imediatamente 

anteriores ao da distribuição. 

Art. 4º incidirá Imposto de Renda de Pessoa Física na alíquota de 10 % 

sobre premiação em qualquer modalidade de jogo de azar. 

Art. 5º Fica alterado para “concessão” o regime previsto nas Leis 12.869/13 

e a 13.177/2015, resguardados os termos das cláusulas dos atuais contratos,  

aditivos e as alterações ora propostas. 

Parágrafo único. adotará as medidas necessárias à adaptação dos atuais 

contratos mantidos com os concessionários e correspondentes, dispensada nova 

licitação, e dos processos licitatórios ou de contratação em andamento, 

prevalecendo as normas desta Lei sobre as regras editalícias e demais normas 

legais ou administrativas que regem os referidos instrumentos” ”(NR) 

 

Art. 6º Altera os incisos I e III do artigo 3º da Lei 12.869/13 com a seguinte 

redação: 

“Art. 3º ............................................................. 

I - é admitida a conjugação da atividade do concessionário lotérico com 

outra atividade comercial quando prévia e expressamente autorizada pela 

outorgante, excetua-se a obrigatoriedade desta autorização os jogos de azar e 

outras loterias, criadas a partir desta lei. 

............................................................. 

III - pela comercialização das modalidades de loterias, os concessionários 

farão jus a comissão e ou remuneração igual a praticada pelo mercado sobre os 

produtos da outorgante, a qual incidirá sobre a venda das apostas, deduzidos os 
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repasses previstos em lei e respeitado o equilíbrio econômico-financeiro de cada 

produto 

lotérico, na ausência de preço de mercado estipulado os concessionários 

farão jus a comissão de 30% sobre os produtos da outorgante; 

............................................................. 

 

 JUSTIFICAÇÃO  

 

Considerando que o jogo pode gerar renda adicional para o governo sem o 

aumento dos demais tributos e que podem aumentar a utilidade esperada dos 

jogadores, tendo em vista como qualquer outra atividade de lazer, entende-se o jogo 

como um produto de consumo e não como um investimento. 

A exploração deve ser regulada considerando a utilidade para sociedade e 

para o Estado, assim cabe ao Estado, nos mesmos moldes da exploração de 

loterias, ser uma atividade de exploração exclusiva do Estado o qual pode conceder 

a exploração mediante concessão. 

 

 

 

Sala das Sessões,          de               de 2016. 

   

 
 

Dep. Goulart 
PSD/SP  

 
 

Dep. Diego Andrade 
PSD/MG 

 
 


