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ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

O Advogado-Geral do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, proferiu 
no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 
“Aprovo. Em 23/02/2011” 
 
Procedência: Loteria do Estado de Minas Gerais 

Interessado: Consórcio Intralot 

Número      : 15.070    

Data            : 24 de fevereiro de 2011 

Ementa      : 

DIREITO ADMINISTRATIVO – CESSÃO DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO – 
IMPOSSIBILIDADE.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO 
 

1. O ilustre Subsecretário da Casa Civil submete a exame desta 

Consultoria Jurídica expediente relativo ao contrato nº 001/2010. Trata-se de 

solicitação do consórcio vencedor da licitação, Consórcio Intralot, concernente à 

cessão do contrato de concessão. 

 

2. Pretende o interessado – consórcio instituído para participar da 

licitação - a transferência do contrato de concessão à empresa Intralot Minas 

Gerais Operação de Jogos, Comércio de Equipamentos e Programas de 

Computador LTDA. Alega tratar-se de simples reorganização administrativa 

pela qual o Consórcio Intralot constitui nova forma societária; que os sócios da 

empresa cessionária coincidem com as empresas que constituíram o Consórcio 
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Intralot, o que garantiria a idoneidade técnica e financeira da nova empresa; 

além de agregar mais uma empresa - Saga Consultoria e Representações 

Comerciais e Empresariais LTDA. 

3. O pleito em foco recebeu parecer favorável da Procuradoria da 

Loteria Mineira e manifestação contrária da Gerência de Logística e 

Manutenção da Loteria Mineira, ao argumento de que a cessionária, 

recentemente constituída, não possui os requisitos relativos à capacidade técnica 

exigidos no instrumento convocatório. 

 

PARECER 
 

4. Antes de tudo, importa consignar que o relacionamento entre o 

Poder Público e os concessionários de serviços públicos está sujeito ao regime 

jurídico administrativo, sofrendo a inflexão dos princípios e regras de direito 

público, a implicar as particularidades das chamadas situações regulamentares. 

Daí a vedação à mudança das condições originais da contratação, cujas razões 

residem no fato de o poder concedente ter examinado e conferido, quando da 

licitação, as condições de idoneidade do concessionário para executar o serviço 

público, bem como ter selecionado a proposta mais vantajosa. Ademais, o 

motivo determinante da escolha de certo sujeito para ser contratado foi a vitória 

na licitação. Logo, eventual alteração subjetiva incorreria em ofensa ao princípio 

da isonomia, já que haveria contratação sem o crivo prévio da licitação. 

 

5. Dentro desse contexto, adverte o Tribunal de Contas da União: 

 
Vale lembrar que a regra na Administração Pública é a impossibilidade 
de transferir a terceiros a execução do objeto do contrato uma vez que 
este é personalíssimo. Assim, a execução pela [omissis] do objeto do 
contrato firmado entre a [empresa contratada] e a Codesa revelou a 
não-submissão das empresas ao princípio da legalidade, contido no 

caput do art. 37 da Constituição Federal. (AC-2104-41/07, 03.10.07, 

Relator Min. Marcos Vinicios Vilaça). 
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6. No mesmo sentido, não obstante afaste o caráter personalíssimo do 

contrato administrativo, leciona Marçal Justen Filho (“Teoria geral das 

concessões de serviço público”, São Paulo, Dialética, 2003, p.506): 

 
O concessionário tem o dever de executar pessoalmente as atividades 
inerentes à concessão. (...) a regra geral consiste na vedação a que o 
concessionário transfira a terceiro sua condição ou o desempenho de 
atividades essenciais à concessão. 

 

7. No caso em exame, o interessado sustenta que alteração pretendida 

consiste em mera reorganização societária. Contudo, na realidade não se 

vislumbra mudança societária, mas verdadeira cessão do contrato a uma nova 

empresa constituída pelas consorciadas em conjunto com um terceira empresa. 

Essa figura pode ser assim definida, com apoio em doutra lição de Marçal Justen 

Filho: “Caracteriza-se pela transferência pelo concessionário da sua condição 

contratual para um terceiro, que o sucede em todos os direitos e obrigações.” 
 

8. Ora, é justamente essa a intenção do Consórcio Intralot, ou seja, 

transferir sua posição contratual para a recém-criada empresa Instralot Minas 

Gerais LTDA. Diferentemente das figuras típicas de reorganização societária 

(incorporação, fusão e cisão), em que as sociedades deixam de existir em sua 

forma anterior, no caso presente, as sociedades que constituem o consórcio 

concessionário continuam a ter existência independente das consorciadas, e 

tornam-se sócias de uma terceira empresa, que assumiria a posição contratual 

em lugar do consórcio. A nova empresa passaria a relacionar-se com Poder 

Público e não mais o consórcio vencedor da licitação. 

 

9. A doutrina até admite, em casos excepcionais, a cessão do contrato 

de concessão, condicionado à prévia concordância do concedente. Todavia, as 

circunstâncias do caso em foco desaconselham tal medida. Isso, em razão do 

conteúdo do próprio contrato, em que há influência, reflexos, da atuação pessoal 

do sujeito na execução do objeto contratual.  

 

10. Oportuno salientar que se trata de contrato de concessão dos 

serviços de implantação e operação de jogos. Na elaboração da proposta (item 
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“4” do edital), a licitante vencedora especificou sistema de suporte aos jogos, 

cronograma de implantação dos mesmos, “data Center”, ferramenta de geração 

de relatórios, equipe gerencial, sistema e planos de jogos, tudo a particularizar a 

execução do contrato por si. De fato, a natureza da prestação apresenta a 

peculiaridade de ser determinada também em função do vínculo subjetivo 

estabelecido entre concedente e concessionário.  

 

11. Desse modo, a modificação subjetiva produziria efeitos sobre o 

conteúdo do contrato. Um novo sujeito somente poderá executar o contrato de 

modo distinto daquele que o fazia o antigo. Nessa hipótese, observa Marçal 

Justen Filho que não se trata de impedir simplisticamente a alteração subjetiva, 

mas garantir a manutenção do contrato original:  

 
Trata-se de assegurar-lhe a identidade do objeto contratado e o direito 
à manutenção das condições originais da contratação. Os princípios 
fundamentais do direito contratual (obrigatoriedade e relatividade dos 
contratos) impedem a modificação unilateral da identidade das partes 
que avançarem o negócio. 

 

12. Assim, se foi selecionada a proposta mais vantajosa, por meio de 

licitação, é inadmissível qualquer alteração subjetiva que importe sacrifício das 

condições originalmente pactuadas, por comprometer o interesse público. 

 

13. Igualmente, Marçal Justen Filho ainda apresenta outro óbice à 

alteração pretendida: “Também é óbvio que não atenderá ao interesse público 

alteração que beneficie sujeito destituído dos requisitos de habilitação exigidos pro 

ocasião da licitação.” (p.535). Nesse aspecto, observa-se que a empresa recém-

constituída Intralot Minas Gerais sequer se desincumbiu do ônus de fazer prova 

do atendimento aos requisitos de habilitação e idoneidade previstos para a 

habilitação na licitação em tela; e nem poderia, ante o seu curtíssimo período de 

existência. Inclusive, a mesma teve oportunidade de se manifestar após a 

declaração da Administração que entendeu ausente os requisitos relativos à 

capacidade técnica, mas limitou-se a reiterar alegação de que atendia a esses 

requisitos e cumpriria o contrato em vigor, sem apresentar qualquer prova nesse 

sentido. 
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14. Por outro lado, a simples alteração da pessoa contratada afigura-se 

desvantajosa para a Administração, pois, conforme frisa Marçal Justen Filho, “as 

relações jurídicas de que participa uma sociedade não são de titularidade pessoal e 

direta dos seus sócios” (p.537). E mais: 

 
Ocorre que todas as empresas consorciadas apresentam 
“responsabilidade solidária” não apenas pelos atos praticados ao longo 
da licitação, mas também pela própria execução do contrato (Lei nº 
8.666, art. 33, inc. V; Lei nº 8.987, art. 19, § 2º). 
Logo, não podem ser ignoradas as qualidades exibidas pelos 
consorciados e que justificaram a habilitação do consórcio. Em última 
análise, quem participou da licitação foi o consórcio. Seus requisitos 
foram tomados em vista para selecionar a proposta como mais 
vantajosa. Logo, não é possível que tudo isso desapareça do universo 
jurídico, por ocasião do contrato administrativo. 
Fica patente, no caso, a diferente situação de uma pessoa jurídica não 
consorciada que vence a licitação. Nessa hipótese, ela não pode valer-
se de qualidades ou atributos de seus sócios para competir. Quando 
obtém vitória e é contratada, a sociedade não invoca perante a 
Administração Pública atributos de seus sócios. Logo, tais sócios não 

podem ser vinculados ao cumprimento do contrato. (p.537-538). 

 

15. No caso, a alteração da composição societária afeta a satisfação do 

interesse público. Note-se que as duas empresas concessionárias (consorciadas) 

respondem, solidariamente, pelo contrato com um capital social acima de 

quarenta e sete milhões de euros (empresa Intralot S.A.), e mais de quatorze 

milhões de reais (empresa Intralot do Brasil LTDA.). Já a pretensa cessionária 

do contrato (Intralot Minas Gerais LTDA.), conta com um capital de apenas 

cinco milhões de reais. Cumpre rememorar que o contrato tem um valor 

estimado de mais de quatrocentos e sessenta milhões de reais. Ora, se houvesse 

a cessão do contrato, as empresas então consorciadas, responsáveis diretamente 

pelo contrato, passaram a responsabilizar-se diretamente apenas pela 

integralização do capital social de R$5.000.000,00, da Instralot Minas Gerais 

LTDA., e essa passaria a ser a única responsável diretamente pela concessão. 

Daí o prejuízo ao interesse público. 
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16. Finalmente, não se pode olvidar que a análise do pleito em foco 

submete-se ao juízo discricionário da Administração (conveniência e 

oportunidade), que deve ter em conta a melhor forma de satisfazer o interesse 

público. Ademais, o edital da licitação não admitiu a cessão do contrato. Quanto 

ao contrato, a cláusula 17.4.1 tão somente prevê a caducidade da concessão em 

caso de transferência da concessão ou do controle societário da concessionária. 

 

CONCLUSÃO 
 

 Por todo o exposto, conclui-se ilegal e inconstitucional a cessão da 

figura do concessionário, por implicar a divisão de responsabilidades assumidas 

pelo consórcio vencedor da licitação; por contrariar o princípio constitucional da 

moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), o princípio 

da supremacia do interesse público, da isonomia e o dever geral de licitar (art. 

37, XXI, da Constituição). 

  

 É como se submete à elevada consideração superior. 

 

 Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2011. 

 

Danilo Antonio de Souza Castro 
Procurador do Estado 

MASP 1.120.503-6 / OAB-MG 98.840 
 

“APROVADO EM: 23/02/11” 
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica 

Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597 
 


