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PROCESSO: 1005683-44.2021.4.01.3704 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 
POLO PASSIVO:R R DE ALMEIDA e outros 
 
 
 

DECISÃO 
 

Trata-se de ação civil pública com pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra R R DE ALMEIDA ME e ACALANTO - CASA DE VIVENCIA E INFORMACAO
AOS PACIENTES DO TRATAMENTO DE CANCER.
 

Relata o requerente que instaurou procedimento investigatório da Notícia de Fato n.
1.19.005.000094/2021-82 - a partir de cópia de documentos da Notícia de Fato n.
1.19.005.000080/2021-69 - que se destinou à apuração de supostas irregularidades na
realização do sorteio denominado "AMIGOS DA SORTE", em tese, ocorrendo em Balsas/MA.
 

Aduz que o procedimento originou-se a partir da realização de diligência feita no
âmbito da Procuradoria da República em Balsas, que buscava informações na cidade sobre o
funcionamento de outro sistema de sorteios – este apurado na NF 1.19.005.000080/2021-69 –
denominado "DU BALSA".
 

Alega que, naquela ocasião, identificou-se que o sorteio "DU BALSA" teria deixado
de operar na cidade já há alguns meses, não se identificando nenhum posto de venda ou relatos
quanto à continuidade de seu funcionamento na cidade. No lugar deste, porém, foram
identificados ao menos três pontos de venda de outro sorteio, o "AMIGOS DA SORTE". 
 

Juntou-se ao relatório produzido cópia da cartela do bingo e imagens que
demonstram que as requeridas realizam sorteios semanais aos domingos com transmissão ao
vivo pela TV Cerrado, canal 21, e rádio Atual 104'5 FM, além de perfis em redes sociais.
 

Afirma o requerente que constava na cartela e nessas páginas de redes sociais que
a primeira requerida destinaria parte dos recursos captados à ACALANTO, em Balsas/MA. Na
parte inferior do material ainda era possível notar parágrafos com letras demasiadamente miúdas,
o suficiente para não permitir a leitura. Em consulta a essas fontes abertas, foi possível constatar
que o sistema de sorteios encontra-se em absoluta atividade. Também mediante a essas fontes,
identificou-se que a atividade foi iniciada em 2021.
 

Narra que expediu ofício à primeira requerida para que prestasse esclarecimentos
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sobre os fatos narrados e apresentasse informações e documentos que identifiquem ou
comprovem a regularidade do oferecimento de sorteios nesta cidade. Da mesma forma,
expediu ofício à segunda requerida para que informasse se de fato é beneficiária dos sorteios da
loteria "AMIGOS DA SORTE" e encaminhasse cópia do contrato firmado e do balanço financeiro
com as doações feitas. Apesar das reiterações, ambas não responderam, tornando impossível
uma tratativa extrajudicial sobre a questão.
 

Prossegue afirmando que expediu ofício à Secretaria de Avaliação, Planejamento,
Energia e Loteria - SECAP, órgão vinculado ao Ministério de Economia, encaminhando cópia
deste procedimento e solicitando informações sobre a existência de autorização para a execução
dos sorteios. Relata que o órgão federal informou que promoveu fiscalização in loco da atividade
e autuou o infrator.
 

Sustenta que, a despeito da autuação e da inexistência de autorização, mesmo que
provisória, para a continuidade dos sorteios, a atividade permanece ocorrendo mediante venda
de cartelas por revendedores em diversos pontos da cidade e transmissão dos sorteios em
regularidade semanal.
 

Pontua que as cartelas dos sorteios tentam conferir suposta forma de "bilhete de
contribuição voluntária" e induzir os adquirentes a acreditar que a atividade estaria "de acordo
com a Lei n° 13.204, de 14/12/2015".
 

Diz que tal atividade se constitui em exploração de jogos de azar organizada pelos
demandados, na qual são distribuídos prêmios em dinheiro com base apenas no fator sorte a
ganhadores que tiverem previamente comprado as cartelas do evento semanal, distribuídas em
pontos de grande circulação de pessoas nesta cidade.
 

Por fim, arremata que tais sorteios são realizados com elevado grau de
organização, em local certo e com ampla publicidade, mesmo sem qualquer autorização da
União, iludindo a população que acredita estar participando de uma "filantropia premiável", fato
que confere um verniz de credibilidade e lisura ao evento.
 

Requereu deferimento de medida liminar para o fim de obrigar as requeridas que:
abstenham-se, imediatamente, de comercializar, ofertar, expor, veicular ou anunciar qualquer
modalidade de sorteio, sob pena de multa para cada evento que importe o descumprimento da
decisão, a ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos - FDD, previsto na lei n.
7.347/85;  exibam toda a documentação referente à contabilidade do seu empreendimento
(sorteio "Amigos da Sorte"), compreendendo todo o período de atividade, com descrição integral
dos valores recolhidos e dos valores sorteados, além dos dados dos beneficiários e dos prêmios
distribuídos;  anunciem em televisão e rádio local (notadamente naqueles veículos em que já
publicizava os sorteios), além dos seus perfis mantidos nas redes sociais (Facebook, Instagram,
Twitter e WhatsApp), o teor da decisão de tutela de urgência, sob pena de multa a ser revertida
ao FDD.
 

Com a inicial juntou documentação.
 

É o relatório. Passo a decidir.
 

A ação civil pública é categoria de ação civil coletiva que objetiva a defesa do
patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, cabendo seu
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manejo primordialmente: 1) ao Ministério Público (art. 129, II da CF e art. 5º, I da lei nº 7.347/85);
2) à Defensoria Pública; c) à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios; d) autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista; e e) associação que, concomitantemente, esteja
constituída há mais de um ano e que tenha como finalidade a proteção ao patrimônio público e
social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos
de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.
 

Da leitura da inicial, percebo que o MPF busca, eminentemente, tutelar, de acordo
com a classificação mais clássica,  direitos de índole difusa e individuais homogêneos.
 

Nesse diapasão, entendem-se como direitos difusos os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de
fato (art. 81, I e II, CDC). Por sua vez, os direitos individuais homogêneos são entendidos como
os decorrentes de origem comum (art. 81, III, CDC).
 

Assim, o requerente busca não somente fazer cessar a atividade ilegal (sorteio de
valores sem autorização legal) como meio de proteger o sistema de distribuição gratuita de
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propaganda, como também visa à
proteção  de direitos dos consumidores lesados pela propaganda que reputa enganosa por parte
dos que o promovem.
 

Sob outro ângulo, tomando por base noções mais contemporâneas do devido
processo legal coletivo, vislumbro, no caso concreto, uma lesão ou ameaça de lesão que atinge
indivíduos de forma praticamente uniforme (“litígio coletivo de difusão global”).
 

Passo, então, ao exame da tutela provisória ora postulada.
 

Como cediço, nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-
se em urgência ou evidência. Por sua vez, na  dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada,  será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
 

Quanto à probabilidade do direito ventilado na peça exordial, nos termos do texto
constitucional, compete à União fiscalizar as operações de capitalização, assim como ao referido
ente federativo compete privativamente legislar sobre sorteios.
 

Contextualizo que o Decreto-Lei nº 9.215/1946 restabeleceu a vigência do art. 50 da
Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), o qual chancela a proibição de
estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o
pagamento de entrada ou sem ele, cominando pena de prisão simples, de três meses a um ano,
e multa.
 

Cabe também destacar, tal como bem explicitado pelo órgão ministerial em seu
pleito inicial, que a regulamentação para sorteios de prêmios permanece disciplinada pela  Lei nº
5.768/1971, que detalha em seu art. 4º, in verbis:
 

Art. 4º  A distribuição de prêmios mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou
operação assemelhada realizada por organizações da sociedade civil, com o intuito
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de arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio, depende
de prévia autorização.   (Redação dada pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
§ 1º  Compete ao Ministério da Economia promover a regulamentação, a
fiscalização e o controle das autorizações dadas nos termos deste artigo, que
ficarão sujeitas às seguintes exigências:   (Redação dada pela Lei nº 14.027, de
2020)
 
a) comprovação de que a requerente satisfaz as condições especificadas nesta Lei
e de que se enquadra nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;   
(Redação dada pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
b) indicação precisa da destinação dos recursos a obter através da mencionada
autorização;             (Incluído pela Lei nº 5.864, de 12.12.72)
 
c) prova de que a propriedade dos bens a sortear se tenha originado de doação de
terceiros, devidamente formalizada;             (Incluído pela Lei nº 5.864, de 12.12.72)
 
d) embasamento nos resultados da extração das Loterias Federais, admitidos outros
meios caso o sorteio se processe exclusivamente em programas públicos nos
auditórios das estações de rádio ou de televisão.   (Redação dada pela Lei nº
14.027, de 2020)
 
§ 1º-A.  Para realizar as operações de que trata esta Lei, as organizações da
sociedade civil devem apresentar, entre seus objetivos sociais, pelo menos uma das
seguintes finalidades:   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
I – promoção da assistência social;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
II – promoção da cultura e defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
III – promoção da educação;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
IV – promoção da saúde;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
V – promoção da segurança alimentar e nutricional;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de
2020)
 
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
VII – promoção do voluntariado;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
VIII – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;   
(Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
IX – experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;   (Incluído pela Lei nº
14.027, de 2020)
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X – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria
jurídica gratuita de interesse suplementar;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
XI – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia
e de outros valores universais;   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
XII – realização, no caso de organizações religiosas, de atividades de interesse
público e de cunho social distintas daquelas com fins exclusivamente religiosos;   
(Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
XIII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas e produção
e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos relacionados às
atividades mencionadas neste artigo.   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
§ 1º-B.  São vedadas:   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
I – a participação de entidades beneficiadas na forma deste artigo em campanhas
de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas;   
(Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
II – a distribuição ou conversão dos prêmios em dinheiro.   (Incluído pela Lei nº
14.027, de 2020)
 
§ 2º  Sempre que for comprovado o desvirtuamento da aplicação dos recursos
oriundos dos sorteios autorizados nos termos deste artigo ou o descumprimento do
plano de distribuição de prêmios, serão aplicadas as penalidades previstas no art.
13 desta Lei.   (Redação dada pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
§ 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.             (Incluído pela Lei nº 5.864, de 12.12.72)
 
§ 4º  Caberá à regulamentação tratar da limitação do número de sorteios e da
aplicação de taxa de fiscalização das operações promovidas por organizações da
sociedade civil.   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
§ 5º  (VETADO).   (Incluído pela Lei nº 14.027, de 2020)
 
A narrativa do autor é de que as entidades rés violaram tais regramentos, deixando

de contar com autorização da União (Ministério da Economia), havendo interveniência de terceiro
(R R DE ALMEIDA ME) na participação dos resultados, bem como a distribuição dos prêmios em
dinheiro, sendo que a documentação que instrui a peça inicial bem indica as práticas ilícitas,
razão pela qual reconheço a probabilidade do direito alegado.
 

A propósito, a inicial veio acompanhada da íntegra do procedimento da NF
1.19.005.000094/2021-82.
 

Nesse passo, destaco o ofício nº SEI Nº 303148/2021/ME (página 82 do ID
832859551), oriundo da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, órgão do

Num. 839032564 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: ANA CLAUDIA NEVES MACHADO - 08/12/2021 10:13:16
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120810131678600000831202773
Número do documento: 21120810131678600000831202773



Ministério da Economia, informando que não foi localizada no sistema informatizado pedido de
autorização das empresas R R de Almeida ME (CNPJ nº 40.585.939/0001-80) e Acalanto - Casa
de Vivência e Informação aos Pacientes do Tratamento de Câncer (CNPJ nº 35.697.446/0001-
00) para realização do sorteio "Amigos da Sorte". Informou ainda ter sido lavrado Auto de
Notif icação de Infração nº 0269 (SEI19131934), originando o Processo SEI nº
18101.101281/2021-87, aberto em desfavor das empresas R R de Almeida ME, Instituição
Acalanto - Casa de Vivência e informações aos Pacientes do Tratamento de Câncer e Fundação
Reviver da Igreja Deus é Amor, para apurar a possibilidade de realização de operação filantrópica
sem a devida autorização prevista no art. 4º da Lei nº 5.768, de 1971.
 

Também está bem evidenciada a participação da pessoa jurídica R R De Almeida -
ME, cujo nome de fantasia é ''Amigos da Sorte'' (conforme pesquisa ASSPA de páginas 21/22 do
ID 832859551), mesmo nome do sorteio veiculado pelos folhetos acostados nos autos, sendo
possível dessumir que a empresa explora a atividade de forma econômica, conisgnando o
logotipo da Instituição Acalanto, não se sabendo se com ou sem sua autorização.
 

A despeito de existir autorização da pessoa jurídica supostamente beneficiária, não
seria crível que a empresa, que tem por objeto da atividade econômica a exploração de jogos de
azar e apostas organize de forma não onerosa os sorteios em prol da sociedade beneficente, o
que já malferiria o disposto no § 3º do art. 4º da lei nº 5.768/1971, acima transcrito. 
 

A distribuição dos prêmios em dinheiro é igualmente evidenciada, dados os folhetos
de propaganda e as publicações no instagram (páginas 94/96), permitindo ainda a conclusão de
que os sorteios vêm acontecendo com frequência e recenticidade.
 

O perigo da demora, por sua vez, reside na reiteração das condutas, violando a
sistemática do sistema de sorteios realizados por instiuições da sociedade civil, bem como o
direito dos consumidores à informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e
serviços, protegendo-os de propagandas enganosas (art. 6º, incisos III e IV do CDC).
 

De igual modo e por fundamentos semelhantes acima externados, quanto ao pedido
de conferir publicidade à ordem judicial pelos mesmos veículos de comunicação acessados para
divulgação dos sorteios, entendo ser tal medida salutar, ampliando o alcance da informação  para
todo o público que consome os serviços das requeridas, notadamente para os compradores dos
bilhetes do sorteio ''Amigos da Sorte'', que poderão, inclusive, solicitar devolução de quantias
eventualmente pagas de sorteio que não se realizará, independentemente do pedido, de
condenação final, em danos morais coletivos apresentado neste feito.
 

Por fim, em relação ao pedido de exibição de documentação referente à
contabilidade do empreendimento, observo, no presente feito, seu caráter  de meio regular de
prova (e sua possibilidade de antecipação temporal), na forma prevista  nos artigos 396 a 404 do
CPC c/c art. 370 do CPC.
 

No ponto, não é possível olvidar que a proteção estampada no art. 5º, X, da
CRFB/88 alberga também atividades econômicas de pessoas jurídicas de direito privado, por ser
vigente, no ordenamento jurídico, a proteção de sigilos bancários, fiscais, telefônicos também em
relação aos entes personalizados e não apenas em relação a pessoas naturais.
 

Contudo, devo assinalar que o direito à privacidade deve ceder diante do interesse
público, aqui, notadamente, representado pela possibilidade concreta de continuidade da prática
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de contravenção penal e do resguardo de interesses difusos e individuais homogêneos postos
em jogo, imprimindo-se, porém,  o sigilo necessário ao feito para coibir o acesso de terceiros não
participantes do processo com fulcro no art. 189, III, do CPC.
 

Diante do exposto, defiro a tutela provisória para determinar às rés que:
 

a) abstenham-se, imediatamente, de comercializar, ofertar, expor, veicular ou
anunciar qualquer modalidade de sorteio, sob pena de multa,  para cada evento que importe o
descumprimento da decisão, a ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos - FDD,
previsto na lei n. 7.347/85;
 

b) anunciem, pelo prazo mínimo de 7(sete) dias consecutivos,   em televisão e rádio
local (notadamente naqueles veículos em que já publicizava os sorteios), além dos seus perfis
mantidos nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp), o teor da ordem judicial e
da tutela de urgência, sob pena de multa diária a ser revertida ao FDD.2
 

Arbitro multa diária no valor de R$ 2.000 (dois mil reais) por cada item descumprido,
limitada à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) igualmente por item da ordem judicial.
 

Com fulcro no art. 370 c/c 396 c/c 400, parágrafo único, todos do CPC, determino 
ainda que a parte ré exiba, no prazo de 15 dias, toda a documentação referente à contabilidade
do seu empreendimento (sorteio "Amigos da Sorte"), compreendendo todo o período de
atividade, com descrição integral dos valores recolhidos e dos valores sorteados, além dos dados
dos beneficiários e dos prêmios distribuídos. Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000 (um mil
reais) por cada item descumprido, limitada à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso
de descumprimento.
 

 Juntada a documentação, imprima-se, a partir de então, sigilo ao feito na
conformidade do art. 189, III, do CPC.
 

 Intimem-se os réus, com urgência, para cumprimento das determinações judiciais,
devendo, na mesma oportunidade, serem citados para, querendo, apresentarem contestações no
prazo legal.
 

Intime-se o MPF para ciência.
 

Intime-se ainda a União, para, querendo, intervir no feito. Prazo: 15 dias.
 

Cumpra-se.
 

BALSAS, 8 de dezembro de 2021
 

 
 

Ana Cláudia Neves Machado
 

Juíza Federal Substituta, no exercício da titularidade
 

(assinado eletronicamente)
 

Num. 839032564 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: ANA CLAUDIA NEVES MACHADO - 08/12/2021 10:13:16
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120810131678600000831202773
Número do documento: 21120810131678600000831202773



 
 

Num. 839032564 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: ANA CLAUDIA NEVES MACHADO - 08/12/2021 10:13:16
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120810131678600000831202773
Número do documento: 21120810131678600000831202773


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 839032564 | 30/11/2021 10:28

