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Ofício n° 0008/2016 SUDIS/GERPA

BrasílialDF, 05 de agosto de 2016.

Ao Senhor
Roger Benac
Presidente da FEBRALOT
Federação Brasileira das Empresas Lotéricas
SCS Qd. 06 Bloco A, Ed. Arnaldo Villares - 6° Andar - Sala 601
70.324-900 - Brasília - DF

Assunto: Ofício solicitando esclarecimentos acerca da alteração da composição societária

Senhor Presidente,

1. Em resposta ao Ofício FEBRALOT n" 018/2016 que solicita esclarecimentos
adicionais acerca Ofício 012/2016 DESCO, que dispõe sobre o entendimento da CAIXA acerca
da legislação vigente e as regras para transferência de titularidade das Unidades Lotéricas.

2. O entendimento inscrito no Ofício n" 01212016/DESCO, decorre de interpretação
das condições instituídas no acórdão n" 925/2013 do TCU, que fixa como regra geral de processo
de escolha das permissões a realização de licitação, como forma de preservação do princípio da
impessoalidade e do interesse público.

3. Esclarecemos que a Lei n° 12.869/2013, alterada pela Lei n° 13.177/2015
reconheceu a validade das outorgas de permissão lotérica e aditivos contratuais firmados até 15
de outubro de 2013, por prazo de permissão adicional de 240 (duzentos e quarenta) meses.

3.1 No entanto, a alteração societária sem limite fere o princípio da impessoalidade já
que os contratos administrativos aqui tratados se vinculam, em regra, a-os sócios originariamente
contratados.

3.2. Portanto, caso se permita sucessivas alterações dos cotistas em questão, não
atenderíamos as regras da licitação, bem como o princípio da impessoalidade e do interesse
público.
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4. Dessa forma, ratificamos a possibilidade de transferência de titularidade àqueles
que foram permitidos operar ULs anteriormente à publicação da Circular CAIXA n" 621/2013
(19/04/2013) e, uma vez alterada, caso haja retirada do sócio majoritário, o sócio com maior
participação da UL na nova composição deverá permanecer até o final do contrato.
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5. Informamos, que as ULs que se tornaram pemussionanas após 19/0412016
permanecem vigentes as regras da Circular CAIXA 621/2013.

6. Colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,
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THAY~~·VIEIRA
Ge~ehte Nacional

Gerência Nacional Gestão de Canais Parceiros
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