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PARECER – OPE LEGIS CONSULTORIA 
EMPRESARIAL Nº. 20/2009 – LEI 
MUNICIPAL Nº. 4.069/01, ALTERADA 
PELAS LEIS NSº 5.075/08 E 5.105/08 – 
ATENDIMENTO A CLIENTES EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 

 
 
 
 
  A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS LOTÉRICAS – 
FEBRALOT, para atender ao pedido do Sindicato dos Empresários 
Lotéricos do Estado de Mato Grosso – SELOMAT, seu filiado, solicita 
Parecer sobre o parágrafo único do art. 1º, da Lei Municipal nº 
4.069/2001 introduzido em janeiro de 2008 pela Lei nº. 5.075/08, 
que determina a aplicação as Casa Lotéricas da obrigatoriedade 
imposta aos estabelecimentos bancários do município de Cuiabá, do 
atendimento a cada cliente no prazo máximo de 15 minutos contados 
a partir do momento em que ele tenha entrado na fila. 
  

A Lei nº. 4.069/2001 alterada pela citada Lei nº. 5.075/2008 e 
também pela Lei nº 5.150/2008, dispõe que: 
 

Art. 1º. Ficam os estabelecimentos bancários que operam no 
município obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 
15 (quinze) minutos, contados a partir do momento em que ele 
tenha entrado na fila de atendimento. 
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, integralmente, 
às Cooperativas de Créditos, Casas Lotéricas, Agências de 
Correios Central e Franqueados e demais estabelecimentos que 
se dispuserem à prestação de serviços bancários. 
Art. 2º Para Comprovação do tempo de espera, o usuário 
apresentará o bilhete da senha de atendimento, onde constará, 
impresso mecanicamente, o horário de recebimento da senha e 
o horário de atendimento. 
Parágrafo Único – Os estabelecimentos de que trata esta Lei 
que ainda não fazem uso do sistema de atendimento disposto 
no caput ficam obrigados a fazê-lo no prazo definido no Decreto 
regulamentador da mesma. 



 
 

 
FEBRALOT – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS LOTÉRI CAS 

SHN  Qd. 02 Bloco E, Loja 153 Kubistchek Plaza        CEP: 70.710-901 – Brasília – DF 
E-mail: febralot@terra.com.br                           Telefax: 3321-6653 

Art. 3º Cabe aos estabelecimentos implantar no prazo de 90 
(noventa) dias, os procedimentos necessários para o 
cumprimento do disposto no art. 1. 
Art. 4º As denúncias de descumprimento serão feitas ao Serviço 
de Proteção ao Consumidor – PROCON. 
Art. 5º O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
estabelecimento infrator, além da indenização pelas perdas e 
danos materiais e morais ao lesado, à aplicação das seguintes 
penalidades: 
I – advertência; 
II – multa de 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de Referência – 
UFIRs, na primeira reincidência. 
III – duplicação do valor da multa, em caso de nova 
reincidência. 

 
 Informa o Sindicato consulente, SELOMAT, e envia cópia da 
Notificação nº 123/2008 que o PROCON fez a uma lotérica sua 
associada, consubstanciado nos termos da lei supramencionada e no 
seu Decreto regulamentador de nº. 4.334/05, notificando as 
empresas, com ameaça de aplicação de penalidades incluindo as do 
art. 56 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), 
que adotem, em resumo, as seguintes providências: 
 

- instalação de emissor de senhas; 
- instalação de um ou mais relógios em local visível; 
- afixar em local visível os principais tópicos das leis e do 
decreto; 
- garantir o atendimento aos consumidores no tempo estipulado 
pela norma; 

  
 Inicialmente, importa realçar que as normas legais em questão 
situam-se no contexto das chamadas “leis das filas”, que passaram a 
ser editadas a fim de coibir as exageradas demoras dos 
estabelecimentos bancários no atendimento às pessoas suas clientes, 
muitas neles obrigadas a comparecer para receber pagamentos de 
salários, remunerações e mesmo desenvolver suas atividades 
dependentes dos bancos. São grandes estabelecimentos com sistema 
de controle eletrônico em telas para chamar as pessoas e 
equipamentos que disponibilizam senhas. 
  
 É certo que as lotéricas, pequenas unidades de venda de 
bilhetes e que eventualmente podem também receber pagamentos 
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de contas telefônicas, luz, energia, por autorização da Caixa 
Econômica, nos equipamentos nelas colocados pela CAIXA, 
Permitente, não poderão receber o mesmo tratamento ou ser 
enquadras como um banco. 
 Ora, estabelecimentos bancários são detentores de altos e 
reconhecidos rendimentos em suas atividades lucrativas, 
normalmente empresas na forma de S/A, e que são poucos no país, 
dominando todo ele com suas agências, e possuem múltiplas 
atividades, muitas obrigatórias para a população, que nesse mundo 
de grande e desenfreada violência não têm como guardar seus 
recursos financeiros fora dos bancos, tampouco fazer aplicação no 
mercado financeiro. 
 
 Já as casas lotéricas, até bem pouco tempo nem pessoa jurídica 
eram, mas realizando as vendas dos bilhetes de forma ambulante, 
hoje possuem seus endereços por exigência da Caixa Econômica, que 
são minúsculas lojinhas, normalmente nas esquinas, para vender os 
bilhetes de loteria e atualmente a Caixa lhes passa também o 
eventual recebimento de contas de tarifas públicas, para aquelas 
pessoas que querem mais comodidade perto de suas residências e 
trabalho, para o pagamento desse tipo de contas. 
  
 O que se afirma é público e notório, o que situa a questão nos 
termos da lei processual civil, sem necessidade de provas. 
 
 Postas estas questões observa-se desde logo que as 
mencionadas leis do município de Cuiabá estão igualando perante a 
lei os desiguais. Por esta razão, atraem para si eiva de 
inconstitucionalidade por violação ao disposto no caput  do art. 5º da 
Constituição, devendo ser destacado que este é situado no Capítulo I 
do Título II dos Direitos e Garantias Fundamentais. Assim, igualar as 
lotéricas aos bancos em obrigações é forma de ferir o Princípio da 
Igualdade, que é universal, e, portanto, necessita ser declarada sem 
validade a norma. 
 
 Por outro lado, as leis em questão trazem preceitos próprios de 
ramos de direito que não são da competência municipal, mas sim 
privativas da União, direito civil, como consumo, existindo lei federal 
sobre loterias. E com relação a esses aspectos cabe observar que a 
Constituição Federal é clara ao dispor no art. 22 que, in verbis: 
 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
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I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
XX – sistemas de consórcios e sorteios; 

 
 Como também dispõe no art. 24 que, in verbis: 
 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 
V – produção e consumo; 
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; 

  
 O que significa que é da Competência privativa da União legislar 
sobre o direito civil, principal ramo do direito privado destinado a 
regular as relações civis entre as pessoas, bem como a 
responsabilidade civil, cujo Código foi instituído pela Lei Federal nº. 
10.406/02 e assim já regulamenta a matéria: 
 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito. 

 
 Não cabendo, portanto, ao Município editar lei estipulando que 
o estabelecimento infrator estará sujeito a além das penas de 
advertência e multa, à indenização pelas perdas e danos materiais e 
morais, como consta na Lei Municipal nº. 4.069/01, por ausência de 
competência.  

 
Ressalta-se que nem a competência concorrente para legislar 

sobre responsabilidade por dano ao consumidor foi delegada ao 
Município (art. 24, VIII, da CF). 

 
Com relação às loterias o Supremo Tribunal Federal inclusive já 

editou a Súmula Vinculante nº. 2 prevendo que: 
 
“É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou 
distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e 
sorteios, inclusive bingos e loterias.” 
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 Além disso, a lei municipal que ora se comenta ao dispor no 
caput no art. 1º sobre as condições de funcionamento dos 
estabelecimentos bancários que operam no Município, quando impõe 
normas de atendimento, por si só já poderia ser declarada 
inconstitucional, uma vez que essa medida extrapola não só a 
competência para legislar do Município, como também extrapola os 
interesses locais do município, por repercutir o funcionamento do 
Sistema Financeiro Nacional quando impõe normas a 
estabelecimentos bancários, competência esta que é da União. 

As Loterias estabelecidas em todo o Território Nacional, 
inclusive, no Município de Cuiabá, somente podem exercer esse tipo 
de atividade econômica após participarem de licitação pública, na 
forma da Lei nº 8.666/93, e obterem permissão da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, mediante assinatura de contrato. 

 
Com a assinatura desse contrato de permissão as casas 

lotéricas ficam obrigadas a se submeter às normas também 
expedidas pela CAIXA, sendo esta que estipula as condições da 
prestação do serviço concedido, que fornece os equipamentos 
utilizados em cada casa lotérica sob a forma de comodato, pois não 
há a transferência da propriedade dos mesmos aos lotéricos, bem 
como determina os produtos vendidos, dentre outros aspectos. 

 
A norma básica que disciplina a atividade exercida pelas Casas 

Lotéricas é a Circular nº 342/05 expedida pela CAIXA, à qual estão 
obrigadas a se submeterem, sendo que estas normas estabelecem a 
obrigação dessas empresas exercer a atividade econômica principal 
que é a de loterias e somente de forma secundária é que recebem 
pagamentos de contas, conforme acima mencionado. 

  
No que tange aos equipamentos, sistema e material usados 

para a prestação dos serviços, as Casas Lotéricas somente podem 
usar, substituir, alterar a qualidade ou a tecnologia, mediante 
autorização ou por imposição da CAIXA, sua contratante, estando 
sujeita à decisão desta. Registra-se que pelo mesmo contrato de 
comodato os equipamentos, sinal de transmissão e autenticação de 
cada operação que for realizada, apenas a CAIXA possui a 
administração sobre os mesmos. 

 
E, assim, por força do contrato administrativo de permissão, as 

Casas Lotéricas não poderão incluir nos seus minúsculos locais de 
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atendimentos os equipamentos que  os bancos podem colocar para o 
controle de filas, segundo acima referido. 

 
Ademais, as apostas são feitas por livre e espontânea vontade 

das pessoas, como também a decisão de deixar de ir ao banco e 
pagar nas lotéricas eventuais contas de luz, água, esgoto, telefones e 
etc, não sendo razoável que fiquem as lotéricas obrigadas da forma 
que os bancos, quanto aos prazos de atendimento. 

 
A atividade de correspondente bancário, que são esses ditos 

eventuais pagamentos de contas que ultimamente as pessoas vêm 
buscando usar, é regulamentada pelo Banco Central, que através da 
edição da Resolução nº 2.070/00, permitiu à CAIXA a contratação de 
empresas para o desempenho da função de correspondente no País. 
Esta mesma Resolução dispõe expressamente que: 
 

Art. 3º As empresas contratadas para o exercício da função de 
correspondente nos termos desta Resolução estão sujeitas às 
penalidades previstas no art. 14, parágrafo 7, da Lei n. 
4.595/64, de 1964, caso venham a praticar, por sua própria 
conta e ordem, operações privativas de instituição financeira. 

 
 Ora, as leis municipais em questão colocam as obrigações e as 
punições para as representadas do sindicato exatamente como se 
elas fossem instituição financeira. 
 
 E a outra Resolução nº 3.110/03, do BACEN que altera e 
consolida as normas que dispõem sobre a contratação de 
correspondentes no País, inclusive, no art. 4º, inciso VII, obriga a 
empresa contratada como correspondente bancário a: 
 

Art. 4º 
VII – a obrigatoriedade de divulgação, pela empresa 
contratada, em painel afixado em local visível ao público, 
de informação que explicite, de forma inequívoca, a sua 
condição de simples prestadora de serviços à instituição 
contratante. (destaque nesta) 

 
 Como também a Lei Federal nº 4.595/64 assim estabelece: 
 

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os 
efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas 
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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. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei e da legislação 
em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as 
pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades 
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual. 
Art. 18. As instituições financeiras somente poderão 
funcionar no País mediante prévia autorização do Banco 
Central ou decreto do Poder Executivo, quando forem 
estrangeiras. 
§1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou 
privados, das sociedades de crédito, financiamento e 
investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas 
de crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a 
tenham, também se subordinam às disposições e 
disciplinas desta Lei no que for aplicável, as bolsas de 
valores, companhias de seguros e de capitalização, as 
sociedades que efetuam distribuição de prêmios em 
imóveis, mercadoria ou dinheiro, mediante sorteio de 
títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e as 
pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta 
própria ou de terceiros, atividade relacionada com a 
compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, 
realizando, nos mercados financeiros e de capitais, 
operações ou serviços de natureza dos executados pelas 
instituições financeiras. 
 
Art. 44. 
§7º Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atuem 
como instituição financeira, sem estar devidamente 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, ficam sujeitas à 
multa referida neste artigo e detenção de 1 (um) a 2 
(dois) anos, ficando a esta sujeitos, quando pessoa 
jurídica, seus diretores e administradores. 

 
 Além disso, a LC Federal nº 105/01, que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições financeiras, no art. 1º estabelece que 
as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações 
ativas e passivas e serviços prestados. 
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Sucede que nessas normas federais que regulamentam as 

instituições financeiras, as relaciona e especifica, em nenhuma parte 
citas as lotéricas ou casas lotéricas, o que deixa claro que as 
empresas de venda de loterias, mesmo recebendo as tais contas, 
prestando serviços, não se encontram listadas na legislação federal 
como estabelecimentos bancários. 
 
 É que banco é “estabelecimento ou sociedade mercantil de 
crédito, que tem por objeto principal receber depósitos de dinheiro 
em conta-corrente, aplicar capital, realizar empréstimos, efetuar 
cobranças, operar em câmbio, etc.” (pág. 393 Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa). 
 
 O que não deixa dúvida de que as Casas Lotéricas não são 
instituições financeiras, nem podem ser equiparadas a bancos, pois 
nem podem exercer as mesmas atividades, nem têm os mesmos 
direitos, não podendo ter as mesmas obrigações, nem quando 
exercem atividades de correspondentes bancários, pois não são 
sujeitas à autorização do Banco Central para atuar, nem podem 
exercer atividades típicas desse ramo de atividade, tendo sua 
atividade vinculada à instituição financeira contratante dos serviços, 
sendo simples prestadoras de serviços à instituição financeira 
contratante que é a CAIXA. 
 
 E, portanto, não estão submetidas às mesmas normas que uma 
instituição financeira deve obedecer. Ainda que fosse o caso, não 
teria competência o Município para legislar sobre normas de 
atendimento, nem de atendimento de serviços bancários, restando 
claro que a Lei Municipal nº 4.069/01 fugiu dos padrões legais fixados 
na Constituição e em lei de âmbito nacional havendo o 
comprometimento dos limites fixados nas mesmas. 
 

Repare-se que a Lei Municipal nº 4.069/01 determina 
basicamente que os estabelecimentos bancários, façam o 
atendimento ao cliente no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, e 
para tanto seja implantado um sistema de atendimento, em que seja 
emitido bilhete impresso mecanicamente onde conste horário de 
recebimento da senha e horário de atendimento, prevendo que a 
denúncia seja feita ao PROCON, e aplicação de multa ao infrator e 
direito a indenização a perdas e danos materiais e morais ao 
consumidor. 
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E o PROCON está impondo o cumprimento de todas essas 

prescrições previstas na referida lei, o que é preocupante, já que se 
trata de norma claramente inconstitucional, e assim for declarada 
todos atos praticados por esse órgão deverão ser também declarado 
nulos, e no caso de haver investimento, despesas para custear o 
sistema de atendimento nela previsto, estará causado um prejuízo 
irreparável ou de difícil reparação. 

 
 Ademais, disso necessita ser explicitado, como acima 
mencionado, que a lei municipal fere também o Princípio da Isonomia 
previsto no art. 5º da Constituição Federal, que dispõe: 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 
 É que atualmente podem ser contratados pelas instituições 
financeiras para serem correspondentes bancários como as Casas 
Lotéricas são pela CAIXA, empresas de diversos ramos, tais como: 
mercados, supermercados, mercearias, farmácias, banca de revistas, 
e nem por isso elas são consideradas estabelecimentos bancários. 
 
 E a lei municipal ao fazer a exigência de implantação de um 
sistema de atendimento para impor atendimento em 15 (quinze) 
minutos apenas dos estabelecimentos bancários, Casas Lotéricas, 
cooperativas de créditos, agências dos correios e franqueados e 
demais estabelecimentos que se dispuserem à prestação de serviços 
bancários, e não fazer a mesma exigência aos demais 
correspondentes bancários, fere inequivocamente o Princípio 
Constitucional da Isonomia. 
 
 Além é claro que ao impor a implantação de um sistema de 
atendimento impõe também custo que o empresário lotérico não 
pode suportar, já que desde 2006 não tem reajuste de suas tarifas, e 
encontra-se operando com claro desequilíbrio econômico-financeiro, 
implicando, portanto, também intervenção do Município na atividade 
econômica, e nem adianta o PROCON alegar a livre concorrência, pois 
para as Casas Lotéricas apenas se a CAIXA permitir é que há 
aumento de tarifas, não tendo estas nenhuma autonomia para tanto, 
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como é o caso de estabelecimentos bancários e demais 
correspondentes bancários. 

 
 Assim, de todos os ângulos que se analise a questão não resta 
dúvidas de que a Lei Municipal n. 4.069/01 é inconstitucional. 
 
 Como lei inconstitucional ou incompatível com a Constituição, o 
ato que nela se respalda, como a exigência que está sendo impostas 
às casas lotéricas, se evidencia como ato ilegal e portanto arbitrário 
por parte dos órgãos fiscalizadores, o que autoriza o SELOMAT o 
ingresso de mandado de segurança coletivo, em defesa do direito de 
seus representados. 
 
  

                 Brasília, 17 de fevereiro de 2009. 
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