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e) Jogos nao Dancados:bocani chemìn
de

Íer, bacaró de bonca aberta, éçarté e

Drngo;
Í) Jogosem móquínaspagondodíretamente prémìosem
Ííchasou moedas;
g) Jogosem móquinasque, nõo pogando
diretomente prémíosem íichdsou moedos,
oesenvolvomtemas própríos dos jogos
de Íortuna ou ozar ou opresentem como
resultddopontuações
dependentesexcrusiva
ou Íundamentolmente
da sorte.
2 - É permitido às concessíontjrids
ddoptar indiÍerentementebancassimplesou
ouphs pard o prótícode qualquerdos jogos
bancadosreÍerídosna alíneaa) do n.o 1
deste ortígo.
3 - Competeao membro do Governoda tutelo
outorizor a exploroçõode novostjpos
de jogos de Íortuna ou ozor, o requerimento
dos concessíonáríds
e aposparecer da
Inspeçoogeral de Jogos."
Oscasinosdispôemde umaoferta diversificada
de modatidades
de jogo. O eremento
dominanteda oferta são, contudo,as máquinas,que
representamcerca de E0%do
votumedasreceitasde jogo.
É tambémpermitidaa expl.oração
de jogos

de fortuna e azar a bordode aeronaves

ou navÌosregistadosem portugat,quandofora

do território nacionat,nostermosco

artigoó." da Lei do Jogo,
E e, ainda, prevista,nos termosdo artigo
7."

da Lei do Jogo, a exploração,petas

concessionárias
daszonasde jogo, de jogosnãobancados
e de máquinasautomáticas
de jogo fora dos respectivoscasjnos,
embora tat artigo nunca tenha sido
regulamentado,
pelo que, até à data, nãoteve apticaçãopÍática.
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1.1

Dosjogos da SantoCasada l isericórdio de Lisbu

Comojá foi reÍeÍido,a lei atribuiuà sCr{Lo direito exctusivode procederà
êxptoração
português.
dastotariase apostas
mutuas,emnornee porcontado Estado

A scr,ll é umap6soa coletivade direito Drivadoe

Cadajogo de totaria e apostâsé c

toda a suaorganização
e

exploração,incluindopreçoda

freqGnciasde sorteio6,

percençrgem
concreta
dosÍnediadores
autorizadoE,

recothade apostas,formade seleção
de pagamentos
dosprémios,é regutada

por portariado

Atiáso artigo 8." da Lei do Jogo prevê essapoGsibil.idade:

3í
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"Foro dos óreos dos municípíosem que se locolizem

os casinose dosque com estes

conÍínem, a exploroçãoe a pratíco do jogo do bingo podem
tombén eÍetuar-seem
salosprópríos, nos termos do legisloção especio!
aptícovel.,,

A atribuiçãoda expl.oração
de salasde jogo do bingo fora dos casìnosé feita
medranteconcursopúblicoa que se podemcandidatar

apenaspessoascolectivas

púbtl'cas
ou privadas.
ao {ongodosúttimosanos,o jogo do bingoterá

sidoaqueteque teve umadiminuição

mais drástica no seu votume de oÍerta, tendo-se
verificado uma tendênciade
progressrva
quebrade receitasna exptoração
destejogo.
Assim,nosúttimos20 anos,a receita bruta da venda
de cartõesde bingoteve uma
reduçãode cerca de 55%(de 109.357.0g0
Eurospara 60.529.925Euros),enquanro
que o númerode satasem funcionamento,
no mesmoperíodo,teve uma quebrade
61%(passaram
de 44 salasem expl.oração
pa[a 17).

4.6

De outros modalìdades conexascom os jogos
de Íortuna e azsr

As modalidades
conexasdosjogosde fortunaou azarsãomodatidades
cuja atnbuição
do prémio pode depender conjuntamenteda sorte
e perícia do jogador. Não
integrama definiçãotegatde jogosde íortuna e azar,
emboraofereçamdinheiroou
benscom valoreconómicocomoprémio.Aquise incluem
as rifas, tômbolas,soneÌos.
concursospubticitários,concursosde conhecjmentos,
passatempos,totarias de
beneficência,entre outros.
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Da definição tegat de modatidadesafins podem ser indiüduatizadosquaüo
elementos: ils operaçõesde oferta ao púbtico, a esperançade ganho, o facto de os
resultados podeÍem depender conjuntamente da sorte e perícia do jogaoor ou
somenteda sorte,e os prémiosa atribuirconsistiremem coisascom valor económico
ou dinheiro,no casodaslotariasde beneíicência.
A exptoraçãodestas modaridadesconexas necessitao. u*onr"#t

l

l

nta,.o o"

MminisÍação lntema ou de quemdisponhada respectivacomiãtênciadeìfoadae
mediantea satisfaçãodossegúntesÍequisitos:
1. Quandoimpliquema emissãode

a fins de

assistência
ou interessepúbtico;

2. A suavendanãoser

sejam exploradosjogosda

sclì^L;
3, A suaexploração
ser

comfinstucrativos,
satvoquando:

a) 5e tratem de

mentosou passatempos
organizados

pubticitáriosde promoçãode bensou serviçose,
quandonãoocasionemparao jogadoroutro dispêndio
custo norma[ dos serviços púbticos de correio ou

munìcações,ou o

custo do jornat ou Íeüsta que,

comprovadamente,
deveter pubticaçãoperiódicahá maisde um ano;
4. Não desenvolvam temas característicos dos jogos de fortuna e azar,
nomeadamente,
póquer, roleta, bingo, totaria de númerosou instantânea,
Totobola e Totoloto, ou usar materiais e símbotoscomuns à sua exptoração
comodados,cartas,campainhas,
frutos;

p nu+uail
5. Nãopermjtama troca do prémioatribuídopor

dìnheiroou íichas.
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5.1

Caraterização do Jogo Online

A evoluçãoda atividadedo jogo e marcadapela
possibitidade
de a suaoferra Dooer
reatizar-se
com recursoa umanovaptataforma:a internet. jogo
O
atravésoo espaço
virtual veio permitir ao jogador praticá-l.o
a partir de equipamentopessoaL,a
quatquer hora e em quarquer
tugar e, aos operadores, em resuttado da
desmateriatização
dosmeios,a possibilidade
de o oferecersem lìmitaçôesespaciaise
tendencialmente
de formagtobalou transnacÌonat.
Diversamenteda oferta oÍÍline, os jogos
onlíne podem operar oe mooo
transíronteiriço,o que permite que a concorrência
internacionaLse posicioneà
distânciade um "clique". A reguramentação
e enquadramento
do mercadoonlinee,
pois, determinantepara o combatê
à atividade marginal.,para a canatizaçãoda
procuraparaa oferta legate paraa
adequação
dessaoferta à dimensãodo mercado,
contribuindoaindapara umaadequadaadministração
dasáreascríticasretacionadas
com a prática de jogos a dinheiro, nomeadamente
a fraude, o branqueamenro,
a
pubticidadeenganosa
e o jogo por consumidores
vuLneráveis.
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5.2

Da sua qualificação jurídicolegol

Tendoem üsta acautelar,por um tado,c índicesestabelecidos
de meÍcadoe, por
outro, garantiro respeitopet6 princípiosde proteçãoconcorrenciat
e exclnsiúdade
de exploraçãoestabelecidosnos contnìtos de concessãodas zonasde jogo, fqi
submetido ao Go/emo, em 2003, um projeto de tei üsando eÍquadrar e

i*urarnenüìreïa varénqaoa anudadede Jogoe atribuindou ,frtoa"çao,

a,

exclusivo,às concessionárias
de jogosde fortunae dzar. Haol,"naoF
rnerecidoacorhimento,oquadro;;;ïáË.,*Ë,Jí";:
designada
"Lei do Jogo.e petoDe€reto-Lei ,6;lr"
F" Nou"Inu-,que
"."
possibilitaqtr ap*tas d6 ;ogc
por via
"rptoola-gcÇÈ1ffi"ro"adas
electronica,atrayésda im.-et, t tem*ã, ru,a,F*oì*on"
fixo, terevisão,
rereusao
Inreranva
e oor."oo, *r"í**È*5f
O normativovigente em

Ã-.".\;Joso
exceçãodosJogosSociaisemlpoììhltrónico
Casada
efeito, o

Lisboa,

onrineé proibidocom
que sejampromovidospetaSanta

termos da autorizaçãoque lhe foi conferida. Com

8212003teve por escopoautorizara SantaCasaa
por via electrónicae, assim,estendero seu diÍeito
aosjogos oferecidosem suporte electrónico nomeadamente

consequentemente
a utilizaçãodessesmeiosa quatqueroutra

Comefeito, o artigo2.. do referidoDecreto-Lei
n,.28212003refereque a exptoração
dos Jogos Sociâis do Estado ,,é eíectuada em regime de exctusivo, para todo o
território nacional, inctuindo o espaçoradioetéctrico, o espectro hertziano terrestre

lt
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anatógicoe digital, a Internet,bem
como quaisqueroutrasredespúbttcasde
tetecomunicações,
petaSantaCasadaMisericórdia
de Lisboa,,.

5.3

Das recentes decisões judiciais

A matériaem análiseé comptexae controvertida
tambémno pl.anojurídico,tendo_se
recentemente
avotumado
o númerode decisõesum poucopor toda
a Europaretativas
ao assunto.No que concernea portugal
cumpredestacardois acórdãospetaespecial
retevânciaparao paísno atinenteao jogo
online,a saber:(i) o AcórdãoBWINe o íii)
AcórdãoBetctick.

5.3.1 Acórdão Bwin
A Liga Portuguesa
de Futebole a Bwin Internationat(empresa
de apostasde jogos
onrine de fortuna ou azar, com sede
em Gibrattar)cerebraramum acordo de
patrocinioem 2005,poí considerá"to
itegat,o Departamento
de Jogosda Santacasa
da Misericórdia
apticoucoimasàquetasduasentidades. partes
As
entraramem tÍtjgìo,
no quattambémparticipou,em açãoautónoma,
portuguesa
a Associação
de casinos.
Estetitígio foi jutgadopeLoTribunalde pequena
InstânciaCriminatdo porto, o quat.
em 2007, pediu uma ctarificação(,pedido
de decisãoprejudicjat,,)ao TriDunatde
Justiçada UniãoEuropeia(Luxemburgo).
o acórdãodo Tribunatde Justiça,com
a data de

setembrode 2009,foi favoravelà
SantaCasada Misericórdia
portuguesa
e à Associação
de Casinos,
indo ao encontrodo
entendimentoque o mercadotivre não
significamercadosem regrase eventuais
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O Tribunal de Justiça das ComunidadesEuropeiasressalvou

"a legistação

portuguesaconstitui uma restrição à tivre prestaçãode
contudo,quetal podeserjustificado"porÍazõesimperiosa& i
"O obj€ctivo do coínbate à criminalidaoe

constituiruma

razaoimperiGa de interessegeral

quanto ao6

operadoresaúorizadosa ofereceÍ

de foÍtuna ou azaf.

lê-seno acórdão.
No casoportuguês,o

a SantaCasaestá sujeita "ao controlo

ÍigorGodo Estado-.
o riscode umoperador'que patrocimcêrtas

PoroutÍo [aô,

quais aceita apostase certas equipas que
se encontrar numa situação que the permite
retamente,o resultadoe assimaumentar06seuslr|c16-.

5.3.2 kórdão tutclick
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A sentençadeterminouque;

a ) A atividadeda Betctické itegate, consequentementeJ
a pubticidadefeita a
essaatividadeestátambémeta feridade itegatidade;
D,I A Betctik tem de cessar imediatamenre
a atividade de exptoraeãode

quaisqueÍjogosde totariase apostasmútuas
desportivas
em portugal;
È prorDtda
quatquerpubLicidade
à empresaem

serviçosde internet;

o , A Betctikterá de pagaruma sançãopecuniária
computsória

de 50 mit Euros
por cada infracçãoa estasproibiçõese
ordenadaa ..notificaçãode entidade
de supervisãocentral das tetecomunjcações
para procedera
[a ANACO/!ì]
interdiçãodo acesso,'aosseussites.

5.3.3 Ação da Associaçãoportuguesa de
Casinos contra a Bwin
Em2007' a associação
portuguesa
de casinos(Apc)

e as suasassociadas
intentaram

contra a Bwin uma ação judicial.,cuja decisão,proferida
em Setembrode 2011,
conoenoueste operadorde jogos onlíne a não
efectuar qualquerpubticìoaoeem
Portugal,sob pena de uma sançãopecuniária
compulsóriade 50.000eurosdia. A
Bún .ecoreudesta decisão,recursoesre que, presentemente,
está em apreciação
petoTribunalda ReÌaçãodo porto.
Nãoobstante,a decisãoé desdejá exequivet,peLo
que, não tendo a Bwincessadoa
publicidadeimediatamenteapós a
sentença,a ApC tem em preparaçâo,neste
momento,umaexecuçãoda citadasançãocomputsória,
cujo valor acumuÌadoronda
os 5 mithõesde euros.NostermoslegaÌs,metade
do valor da sançãoreverteparao
Estado.
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5.3.4 OutrosProcessos
A SantaCasada Misericórdiade Lisboademandouainda outras duas oDeraooras
onlire (a SpoÍtingbet e a Só Apostas), não havendo ainda decisão iudicial
retatiYamentea estesDrocessos.
A Asociação Portuguesade Casinos,poÍ sua vez, demandou

Estado

pedindoa suacondenação
Português
a:
a) Ditigenciar
parapor termo ao jogo onlineitegat
D) No pagamento
de umaindemnização
de

entenderem

que o Estado Portuguêsnão

prorrogação das

ÍespectiYasconcessóes,através

de 17 de Outubro, a

suaobrigaçãode proteger
c) No pagamentode 121 mi

jogo itegalonline;e

ros peta não inclusãodo jogo orline nas
,ap

r da data da já referidaprorrogação.

desistiu da instânciapor promessado atuat

Governo

, o que não chegouainda a acontecer,

cump

ur*+àÏoor," satisfaróriauo."mo.

de Casinosvolte a intentar nova ação, uma vez que

I

nao

Lsta desistência
não

o

a do pedido-
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5.4

Dacomplexidade
e da quantificaçãoeconómica
e financeira(ro jogo
onlineilegal
Ao contráriodo que acontececom o jogo online
exptoradotegalmentepeta Sânta
casa, o vator do jogo online itegat é particutarmente
difícit de quantificar e,
consequentemente,
de controtar. Com efeito, o cerne da atividade tigada
à
exptoraçãodo jogo online ilegal desenrola_se
no éter cibernétìco,e por vezesem
maÌsdo que um paísem sìmuttâneo(de que é exemplo
máximoo póqueronline)e o
Estado Portuguêsnão tem atualmenle quatquer
meio fiável de contro@ oas
transferências
recíprocasde montantesentre contasdos apostadores jogadores
ou
e
a empÍesaque detémo site.
A espetharessadificutdaderefira_seque a anterior
comissãode trabaLhodo jogo
oníine, criada peLoDespacho
n.. 13722/ZO1O
do anteriorGoverno,refere na página
50 do sumárioexecutivoo seguinte:
"Nãosendopossívet
dimensionar
em termosdefinitivosa oferta e votumede negócios
do jogo onlme, os indicadoresfacultadosao grupo
de trabatho, nomeadamente,
quanto a apostasdesportivasno mercado
nacionat,apontampara cerca de 600
miLhoes
de euros.,,
No entanto, de acordocom os estudosefectuadospeLa
GtobatBettìngand caming
Consuttants
situou-seem cerca de 3OOmiLhõesde Euros,ou
seja, metadedo vator
que serviu de referência à anterior
comissão.Já de aco.do com os estudos
efectuadospeta H2 GamblingCapitalConsultants,
o valor do jogo onlineìtegatterá
rondadoem 2011os 52 mithôesde Euros,quando
medidaem cGR.
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Não obstante no6 inclinaÍmoE a considêr?r como mais fiáveis os dado6
pelas duas úlümas consultoras- apurámosque os 600 mithões
disponibitizados
lbéricae nãoú
deverãodizer respêitoa valorerdo jogo orìlinede toda a Penínsuta
de Portugal- nãoteÍìos qualquqrgarantiade queosvalor$ resuttantesdosÍeferidos
estudosdasconsultorasrêtrateÍT,agorasim, de formafiel a realidade.
porquantoterá um impacto deteÍminantea
Bte aspêctotem a maior ret€Mância

t

l

vário6níveis,nomeadâÍnente
nôquetequê sêrá, poÍventura,o maisrele\ranteneste
_

\.\--,

mommto: o fiscal..Resuttaevidenteque serãobem diferentesas rêcêitasde uma

z l \

taxaçáosobÍe um montanteCtobatde 600 mithõesdê Euro6,em que a úttima

l^r.:..-

comissãose baseou,ê 06 cercade 50 milhõesanuaisagoraapuradose que, ao que

^ l

5.5

e o jogo online

Dasdiferenças

O Estado

responsáve
em vì

l ]

e
ta existência
de umjogoa dinheiroverdadeiro
difícit de fazer no que respeitaao jogo onlíne
do mesmo.Estadiferencafaz-sesentir sobtodosos
quer do ponto de vista do jogadorque joga isotadono seu

queassuasaçõesestejamsujeitasa quatquerescrutíniosocial
ou outro,

, por exemplo, do ponto de üsta do6 casinosque, em ürtude da sua

ürtualizaçãoe falta de controto,poderãomaisfacilmentepraticarfraudesno que
aosprémiosdiz respeito,por exempto.
Estaürtuatizaçãodo jogo, a falta de contatodireto entre osvário6intervenientes,a
dificuldade de exercer um çontrolo efetivo por parte do Estado dos vários

41
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Estecontroloque fatta no jogo onlire e ess€nciat
porquetangecomos probtemas
maissensíveis,nomeadamente
o branqueamento
de
capitais,o jogo de menores,
o jogocompursivo
e as fraudes.É de subrinhar
oue a
esmagadora
maioÍiadospaísesque regutaramo jogo ontineestãoatualmente
a rever
a respetivategistaçãoem virtude da fatta de adequacáo
da
oo
jogo online e dos Íetevantêsconsequências
negatiyasque
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6.

DO DIREITOCO'VIUNITÁRIO
DO UNIVERSODO JOGO NA

EUROPA
6.1

Do direito do iogo na UniãoEuropeia

passapeloreconhecimento
prévio
A anátiseda realidade
dojogona UniãoEuropeia
^-,

da inexiíência de harmonizaçáo
na tegistaçãocomunitáriano sêctordos jogos de

l

l

fortunaou azaroÍêrecidogna lnternet. EstacircunstâÍÌcia
nãoetiminaa relevânciada
\ \ ,

matéria para o direito comunitário e a pro\ra disso Ínesmo é a prodigatidadede

- t

\

acórdãosdo Tribunalde Justiçada UniãoEuropeia(TJUE)sobreesteassunto'.

!LÇ

DeacoÍdocomo direito da UE,conÍirmadopetoTJUE,os serviçosde jogo caemno

^rl'

âmbito de apticaçãodo artigo 56,'do TFUE,sêndo,por conseguinte,abrangidos

,\

\t

pelas normasem matéria de liyre prestaçãode serviços.De acordo com estas
normas,os operaooÍes
ros, satvose estes impuserem

servtcos aos consumloores

restriçõesj
dos

osasde interessepúblico, tais como a defesa

geralde preservação
da ordempúbtica.
re o Funcionamentoda UniãoEuroDeia(TFUE)estabel,ece

que
Estado

restricõesà tiberdadede estabetecimento
dosnacionaisde um
noterritóriode outroEstado-Membro"'.

o Cf. estudo de Nuno Piçarra intitutado
"A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União
jogos
em
matéria
de
de
fortuna
ou
azar: tendênoas, tensõese paradoxos".
Europeia
'A ìegistaçãoeuropeia, nomeadamenteas DiretÌvas de serviços, comêrcio Etetronico e
Consumidores,excluem expticitamente do seu ambito de âpÌicação o iogo a dinheito. No
entendimentodo ParlamentoEuropeue do ConselhoEuropêu,trata-se de matéíia que deve
5er reguladapor cada Estadorllembmno ambito do Principioda subsidiariedadê.
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O artigo 56.., por seu[ado,refereque,,asrestriçóes
à tivre prestaçãode servÌçosna
Uniãoserãoproibidasem relaçãoaos nacionais
dos Estados-Membros
estabetecidos
numEstado-Membro
que nãosejao do destinatárioda prestacão,,.
Aconteceque o próprioTFUEadmite, no seu
artigo 52." (antigoartigo46." do

ICE),
que "razõesde ordempúbtica,segurança
púbticae saúdepúbtica,,possam
constituir
timites à apticaçãode atgumasdisposiçôes
dos tratadoseuropeuse

nomeadamente

do direito à tivÍe prestaçâode serviços.Esta
circunstânciatem sjdo invocaoapeto
TJUEcomojustificaçãopara a admissibjtidade
de medidasrestritivasdo jogo online
aplicadaspor diversosEstados_Membros.
as questõesque têm sido apreciadaspeto
TJUEprendem-secom a
restriçõesque determinadospaísescotocam jogo
ao

avatiaçaodas

onlire, por poderemconstttuir

uma Limitaçãoao direito à tivre prestação
de serviçosno espaçocomunitario,
principiohá muito sotidamente
estabeLecido
na tegislação
comunitáriae que e, atjás,
fundamentoessenciaL
da existênciada UniãoEuropeia.
No Âcórdãoschindtef, o IJUE confirmou,pela primeira
vezr que a prestaçãoe a
utilizaçãode ofertas transfronteiriçasoe
Jogosa dinhejro constitui uma atividade
económicaabrangidapetoâmbitode apticação
do Ìratado.
Atémdisso,o Tribunatsustentouno acórdão
GambeltiT
que

nesseâmbitose incLuíam

os servl'çosoferecidosatravés de tetecomunicações
e que uma regulamentaçao
nacionalque proíbe os operadoresestabetecjdos
num Estado,Membro
de oferecer
serviçosde jogosa dinheiÍoem linha a consumidores
noutro Estado-Membro,
ou oue

:i:::::::
::lïizi:
Eilt33t;
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perturbea tiberdade
de receberou de beneficiar,comodestinatário,
dosserviços
oferecidospor um prestadorestabetecido
noutro Estado-Membro,
constituiuma
restrição
à livreprestação
de serviços.
Conformereferidono AcóÍdãoTJUEproferidono âmbitodo processoque opôsa Liga
Portuguesa
de FuteboLProíissional
e a Bwin InternationatLtd. ao Departamento
de
Jogosda SantaCasada Misericórdiade Lisboae à Associação
Portuguesa
de Casinos,
dosjogosde fortunaou azaré um dosdomíniosem que há divergências
"a tegislação
consideráveis
de ordemmoral,religiosae cutturaLentre os Estados-Membros"3.
Estas
considerações
constituem,atiás,jurisprudência
constantepor parte destetribunal.
Já depoisde proíeridoesteAcórdãodo TJUE,a Bwinpretendeude novo,na açãoque
the foi moüdapetaAssociação
PoÍtuglesade Casinos
e que acimase referÍuno ponto
5.3.3, suscitara questãoda conformidadedo Direito Portuguêsna matériade jogo
com o Ìratado da União,tendoo TribunaLde Justiçada UniãoEuropeia,poí decisáo
de 25 de Fevereiro de 2010, decidido que tal pedido era maniíestamente
inadmissível.
Estadecisãoteve por fundamentoa circunstância
do pedidonãoconter
desjgnadamente,
nenhumadescriçãodo quadro factual em que as questõesse
inserem nem as razõesprecisasque levaÍam o órgão jurisdicionalde reenvio a
interrogar-se
sobrea inteÍpretaçãodo direito da União.
As questõesque têm sido ìdentificadaspela jurisprudênciaprendêm-secom a
proteçãodos consumidores
e a prevençãoda íraude e da incitaçãodos cidadáosa
uma despesaexcessivaligadaao jogo, bem como a prevençãodas perturbações
da
ordemsociatem gerat.

3 cf. ÂcórdãoSantacasa,n." 57.
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Na falta de harmonizaçãocomunitária
nesta matéria e tendo em conta a
sensibilidade
nestesdomínios,o TJUEtem considerado
que competea cada Estado_
/úembroapreciar,segundoa sua própria escala
de vatores,o que é exigroopara
assegurar
a proteçãodosinteresses
em questão.
Destaforma, a jurisprudênciaeuropeiatem considerado
que, desdeque a opção
potíticae tegistativade cada Estado-Membro
seja coerentee sistemáticae não se
reduzaa um conjuntode decisoesmotivadaspor
circunstancialismos
ou petavontade
de discriminaratgumoperador,há uma tegìtimìdade
nasopçôesmais restntivasdo
jogo ontíne, em funçãoda própria
naturezada matériae da sensibilidade
que me
estáassociada.
Refira-seaindaque a jurisprudênciano AcórdãoSanta
Casadestacoua tr.berdade
de
apreciaçãoda necessidade
e da proporcionatidade
das disposiçõeslegistatjvasou
administrativasde cada Estado_Membro
e rejeitou a imposição de timites,
precisamenteem função da fatta de harmonização
comunìtária,mas tambemda
tiberdadede escothade um determinadosistema
de Drotecão.
A exigênciade umajustificaçãocoerentee sistemática
não tem sido timitada,o que
resultouespeciatmente
cl.arono AcórdãoSantaCasa.O TJUEconsiderouque o
facto
de um Estado-Membro
apelar ao jogo at.avésdas estruturaspor

si tutetadas.não

etÌminao direito de essemesmoEstado-Membro
timitar o jogo por parte de outro
operador,sempree quandofique ctaro que o faz
com o objectivode comDarera
criminatidadee de protegeros consumidores jogos
de
de fortuna ou azar comra
fÍaudes.
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Destaforma, o TJUErejeitou o princípiodo reconhêcimento
mutuo, que, a ser
aplicadon€steâmbito, impticariao reconheciÍn€nto
da idonêidadede operadores
que tivessêmsido Íeconhecidospor outro Estado-rlembroe que levaria a uma
tiberatização
do mercadodo jogooÍìltne.
NoAcórdãoSantaCasa,o Tribunalde Justiçaúo se coíbede d6tacar asvantagens
da coÍrcessãode direitos exclusivosde exploraçãodê

umco

operador, destacandoa possibilidadede o controto

os coÍÌsuÍnidores
contrafÍatdes cornetidaspelo6
processo,o GdrernoPortuguês.

6.2

Do sua problema

lntegradora

hecimentomútuo, criado pelo própÍio TJUEpara
harmonização
comunitária,tem sido negadano que diz
, numa posiçãoque é apÍesentadapela doutrina como

t Cf. LuísSitvdA,torâis,O í4ime do jogo e o Dtrcìto Ecotú|r,tí.o
CoÍunitdÍio e Nuno Piçarrà,
q. cit..
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europeus,a par da condescendência
ìnvariávetcom as

defesasapresentadas
Defos

Estados-Membros,
tem sido apontadacomo fatha ao TJUE,acusado
de defenderos
interessesdos Estados-ry'rembros
e não os da União Europeia,que lhe cumDre
defender.
Contudoe de forma reiterada,o ConselhoEuropeu, parlamento
o
Europeue o TJUE
têm perfilhadoa apticaçãodo princípioda subsidiariedade
à definiçãodaspotiticas
nacionaisde jogo a dìnheiro,subtraindo_as
do princípioda livÍe prestaçãode servtços
ìnscrito no Tratado da UE, tendo preseme proteção
a
da ordem púbtica, do
património das famílias e a diversidade
cultural europeia, entre outras razões.
Ìambém o ConsethoEconómicoe Sociatda
UE e o Comité das Regiõesemitiram
diversosparecerese recomendações
no mesmosentido.
a questãodo jogo tem sido também ampramente
discutidaquer no partamento
Europeu,quer na ComissãoEuropeia.O parlamento
pronunciou_se
por diversas
ocasiôes
sobrea questão,tendoseguidouma tinhapróxima que
da

tem imperadono

TJUE. Assim, o Partamentomanifestouem
2009 a sua preocupaçãoface à
eventuatidade
de liberatização
do mercadodosjogosde azare lotarias,considerando
apropriadoque a utilizaçãode tucrosobtidosa partir
dessaslotariasfossefeìra para
fins de interessepúblico, incluindo o financiamento
do desportoprofisslonate
amador.
O PartamentoEuropeuconüdou a Comissãoe
os EstadosMembrosa ap[ovarem
medidasde regutaçãoque garantissema proteção
do desportocontra tooas as
infÌuênciasindevidasretacionadas
com aposras)o que garantiriaa integridadedo
evento desportivo e o respeito dos diÍeitos
de propriedadeintetectuar oos
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organizadores
das competições,O Partamentodeíendeua manutençãodas leis
possam
nacionaissobreo jogoatravésdasquaisosEstados-Membros
contÍolarosseus
mercados
e protegero financiamento
dasatiüdadesdesportivas.
A Comissão
Europeia
tem-seocupado
da questãoquernumaperspectiva
de combate

aosEstados-Membros
a fim de verificarse as medidasnacionais

a oferta

transfronteiriçade apostasdesportivasonline eram com
do Tratado),querlançandodocumentos
de discuss
sobreo jogoemtinhano mercado
intern{ pubticadtl

t

\

O LivroVerdeteve por finatidadelançarumaamplaconsuttapúblicasobretodosoE

,1,

I

desafiG pertinentes com que se deparam 06 poderes públicos nacionais e as

.tl

Y

eventuaisquêstõesrelacionadàscom o mercadointerno decorrentesda rápida
evott4ãodasofeÍtasde jogoem linha.

o.r
i(7\n;àwooo.togoonune

O TJUE tem defendido uma po6içãosegundoa qual 6 serviços de jogo6 de azar

( t \ t

que justificam que 06
ofereqlqgEatravésda Intemet pcsuem váriascaracterísticas

Y--

Estado6-llembros
toÍnem medidasrestritivasou regulemdivêÍsamentea prestação

!

dessesserviços,com vista a combatera dependênciado jogo e a proteger os
consumidores
contra06riscosde fraudee o crime.
Essas
especificidades
sãoasseguintes:
10DisponíveÌ
em http://ec.euroDa.eu/internal
market/services/qambtinq
en.htm
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Nosectordosjogosde azar
em tinha,as autoridades
do Estado_Membro
de
estabetecjmentoencontram
dificuldades específicas em
avaliar as
quatidades
e a integridadeprofissìonais
dosoperadores.Estasdificuldades
justificam que um Estado-Membro
entendaque o sìmp(esfacto
de um
operacÍorofereceÍlicitamente
servÌçosoe Jogosde azar em linha
noutro
Estado-Membro,
onde tem a sêde e já está,
em principio, sujeito aos
requisitoslegaise ao controto
por parte das autoridades
competentes
desseEstado-Membro,
não pode ser consÌderado
uma garantiasuficiente
de proteçãodos consumidores
nacionatscontra os riscosde fraude
e de
criminalidade;
o)

A íatta de contactodireto entre
azar em tinha implica riscosde

o consumidore o operadordosjogos
de

fraude maiorese de natureza
diferente,

cometidaspetosoperadores
contraos consumidores,
em comparação
com
os mercadostradicionaisdessesjogos;
c)

A particutarfacilìdadee a permanência
do acessoaosseryiçosde jogos
de
azar em linha, bem como
o volume e a frequência potencialmente
etevadosdessaoferta de carácter
Ìnrernacional,num ambienteque
e
caracterizadopeLoisotamento jogador,
do
o anonimatoe a ausêncìade
controlo sociat, constituem
factores susceptiveisde favorecer
um
desenvotvimentoda dependêncìa
do jogo e de conduzir a outras
consequências
negativas(o Tribunâtdectara
aìndaque as características
própriasda oferta de jogos
de Íortuna e azar peta Internet podem,
da
mesmaforma, Íevelar-seuma
fonte de nscosde naturezadiferente
e com
umaimportânciaacrescidaem
matériade defesadosconsumidores
e, em
partÍcular,dosjovense
daspessoas
com parttcutarpropensâo
para o jogo
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ou susceptíveis
de a desenvolver,face aos mercadostradicionaisdesses
jogos).

6.4

Das terdêncios da atividade do Jogo na llnião Europeia

Dois modetosessenciaisde quadro normativo nacionataDlicad
têm coexistido no mercado intemo deüdo às possibitidÃdes
transfronteiriça dosserviçosde jogo no passado.

o modetobaseadoem operadoresticenciaaosqËpresta-m servr$s
num quadro

estritãmentereguramentado
.
,"d"bìâÉF"
,ir-*.-r.;"
.-..o,"0o
"
(detidopetoBtadoouporoutn entidaâef
lo-g*","F-;g .R asopções
globaisem

.i
\ ,
que são enquadráveisas tendênciT
seguiaFpetã fstaaos_r{embros
da União
Europeia,
TamtÉmos objectr'vosnao vãftgmËAtereÍìtes

.

a

.

v

jurisdiçôes.pÍetendemevrtar o

jogo
patológico. orevenir
excessivo ou patotógico.
Jogo excessivo
DrÊì/ênir ã
i*
irâ^-r
^ ^.^-^- os
^a disô.mihiti7â.ã^
disponibilização,ta
de jogo
proteger
itegal e

.t

\

.t-

jnclqindonÌenores.
mas Ìracose vutneráveis,
Outrodosobjectivoggtobaisé o de
*ë:a,
operidoresface ao6consumidores
de jogo e prevenira
ï"t,tffjlli
rraudee as atividades
criminai5.Nâoobstante,o tipo de regutaÉoe as medidas
adoptadas
em cadapaísvariasubEtancialmente.
De acordocom as conctusões
do relatório de progressoda presidênciafrancesado
Conselho
da UniãoEuropeiade 200g,retativoao quadrolegate às potíticas
dos
Estados,úembrosda Uniâo Europeiasobre o jogo e as apostas,
o reforço dos
mecanismo5
de controtoe o desenvolvimento
da Internetforamos argumentos
mais
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jmportantesque
tevarammais de um rerço dos
Estados-/úembros
a iniciarem
reformas
substanciaìs
nassuaslegislaçoes
nacionais.
As medidasimptementadas
nos

Estãdos_Membros
para timitar as operaçõesitegais
e
conffot"r o crescimentodo jogo
em pLataformas
de acessoremoto,em particu(ar
nas
apostasdesportivasonline, assentam,
genéricae designadamente,
nos seguintes
modelos:
A extensão,em número restrito,
das ticençasdos operadoresde
casinos,
satõesde jogo e apostasdesportivas
ao me rcadoonline:
O reforçodosmonopótios,
atravésde um únicooperadorpúblico,
ou com uma
forte intervençãoestata[.
Assim,por exempto,na Suécia,
num

sistemade regutação
datadode 2002,veriÍica-se

uma situaçãode mercadosde jogo
orlire não liberatizado,em que
existe um
monopótioestatatdosjogosodire.
Estãoproibidosos operadoressedeados
fora do
pais.
No Reinounido o mercadoorltre
encontra_se
liberatizadodesde2005.A regutação
do mercadooníine e a introduçâo
de elevadastaxasconduziuà deslocatizaçâo
de
vários operadores, procurando
evitar os elevados custos incorridos
com o
licenciamento
e taxaçãodosseusserviços.
De acordocom váriosoadosexistentes,
com a regutaçãodo jogo onlire
no Reino
Unido,verificou-seum aumento
do númerode Jogadoresna poputação
adutta, e

ffiffi8Bi

.0o5^9,|6.rtu*btrE

tamtÉmdo núrnerode Jogadores
coÍnpulsivos,
contrariamenteaosobjectivos_cnave
da regulaçãoíl.
Por outro lado, em Françaverificou-seuma tiberatizãçãocontÍotada,para

atguns

jogo6,do jogo orltí,e, atravê de regulaçãode
2010.Excl.uem-se
os jogo6de casino,
com exceçãodo póquer. O acefso do6operadoresao mercado
eÍá

ã emissão

de umalicençapelaentidadereguladora,licençaessaqueé

tipo

de produto.Osoperadoresdevemestarestabetecidos

oa

UE e ter contabilidadeaudiúvet. Os sítios
frontofficeem França.A iníormaçãodisqlrívet

do jogo

iiegaidepoisdestaarteraçãolegistativa. /
Na BétgicaveriÍica-seuma

onlr'neíoi aberto em

2011apenaspara

no mercado ofílire.

possibitita-seaos

No fundo

abertuÍa online nos produtosque

disponibilizam oÍÍline - e

ãmtÉm aqui os sítio6 web devemter ã

terminação'
Bé{fúmenta

cue esta limitaçãogarantea segurançados

jogoê permiteexercêrcontrolosobreo opêrador.
regutatórioque liberal.izao meÍcadodo jogo onltne data
1, mas prevêem-seapenaspara meadosde 20í2 a concessão
das
primeiraslicençasparao jogo oô0ne.os operadores
devemestaÍ sedeados
na união
Europeia,devendoter uma soc.iedade
rêpÍesentanteem Espanha,que deveÍáser

rr British

GamblingprevatenceSurvêy2OiO.
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taxada e monitorizadapeta
entjdade reguladora.Os sítios
web para jogo oníine
oevemter a terminaçãO,,.es',.
A Dinamarcaatribuiu em Janeìro
de 2012 as primeiraslicençasde jogo
online:
mantémo monopótioestatalsobre
argunstiposde apostaonÍÍre, tendo
tiberatizado
o
acessoa outros,comoo casino
e o póquer,mastambémas apostas
despornvas(com
exceçãode apostasde corridas
de cavatos),os equipamentos
podemestar seoeados
fora do país,emboraem princípio (egistação
a
o exija.
Na Alemanhafoi assinadaem
Abrjt de 201Í uma versão revista
do Tratado
jntraestatal segundo
a quat se podememitir 7 ticenças
a empresasde aDostas
desportivaspor um períodoexperimentat
de 7 anos,Contudoo Estadode
schl.eswigHolstein,não assinouo Tratado
de JogoÌntraestatattendo entrado
em vigor a 1 de
Janeiro de 2o'Í2 a sua própria
Lei do Jogo, em que se dá uma
tiberarizaçãodo
mercadodo jogo onlinenaquete
Estado.
Não sendopossívelestabetecer
com ctarezauma tendênciaunívoca
de aoaptacão
legìslativanosEstados-/vlembros,
é possìvetafirmarque a regutamentação
oo secto.
dosjogosonlrneé um imperativoque
granoeparte dospaísesabraçou.
A tiberalizaçãocontroladae com
exigênciasmuito apertadaspara

os operaoores
pareceser a tendência
domìnante,masas especificidades
de cadapaíse a exctusão
de determinadas
formasde apostaacabampor
totdara visâogtobatda evoluçáo.
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7.1

Do seu impacto Económico e Fiscol

o jogo é um fenómenosocialque o EstadoiniciaLmenteconsiderou
como atividadê
proibida.Todaüa,íace à dimensãodo jogo ctandestino
e aos pÍoblemassocÌatsque
dai advinham,o Estadoacaboupor reconhecera suaexistência
comouma reatidade
rncontornávele procedeu à regutamentaçãoda sua prática
e exotoracão.
considerando
quê esta era a methorforma de protegera sociedade
e os individuos.
Neste sentido, o Estadomantém esta atividade controlada,
na medida em eue
reservapara si o exclusivoda exptoraçãodo jogo, podendo,
no entanro, !,Ìr a
concessronar
esseexcLusivo
a outraspessoascoletivas,medianteconcursoDúbtico.
ou em casosespeciaisdevidamenteiustificados,a adjudicardiretamente
a concessão
independentemente
de concu.sopúbtico_ artigo 10.", n." .l e 2 da Lei do Jogo.
Nos
termosdo artigo 13,. da mesmaLei do Jogo,tendo em conta
o interessepúbtico,o
prazo da corcessãopode ser prorrogadopor iniciativa
do Governoou a Dedido
f undamentado
dasconcessionárias.
Assim,temos hoje em Portugatpor um [ado, as apostasmútuas
e os denominados
JogosSociaisdo Estadoe, por outro os jogos de fortuna ou
azar, que englobamos
jogosde casìnoe o jogo do bÍngofora das
satasde casino.No tocante ao primeiro
gíupo de jogos, o Estadoconcedeu,por via tegal, o
exclusivoda sua exploraçãoà
SCMLque prossegue
tat atiüdadeatravésdo seuDepartamento
de Jogos,em regÌme
dê exctusivopara todo o território nacionat.O Estadoregula
os Jogos Sociais
mediantea pubticação
de Decretos-Lei
e portariasquevisamcriaí osdiferentesiosos
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no unÌversojurídico comoa

LotariaNacìonat,o Totobola,
etc., ao mesmorempoque
exerce sobre eles um controlo
direto de idoneidade,honestidade,
segurançae
integridadede exptoração
paraos cidadãose para
o bempúblico.
Quantoao direito de exprorarosjogos
de casinoe o jogo do bingodentro
ou Íora das
satasde casinoconstituì,iguarmente,
um excrusivodo Estado,que pode
concessionar
esseexctusjyode exptoração,
medianteconcursopúblicoou
adjudicação
drrecta(que
estabeleceos requisitos)a outras
pessoas
coletivas.
A concessão
apenaspodeabrangera exploração
dostiposde jogosde fortunaou
azar
que se encontramenumerados
na Lei do Jogoou de novos
tipos que venhama ser
autorÌzadospor despachodo
memDrodo governoda tuteta,
a requerimentodos
concessionários
e apósparecerdo Ìunsmo de portugal,
1.p..
Na génesesocialdo jogo radicam
tambémos princípiosque estiveram
na ongemda
trÍbutaçâodestaatividade.Assim,
no casodosjogosde fortuna ou
azara rnbutação
é feita, no essencial,através
do designadoimposto especiat
de jogo e das
contrapartidasanuaisque incidem
atualmente,sobre a receita bruta,
ou seja, a
receìta apuradadepotsde
deduzidosos prémios.O Estado
cria, por esta vÌa, um
certo distanciamento,
por razôesde ordemmoral,
do lucro real e dosrendimentos
do
Jogo, consagrandoregras distintas
na determìnaçãoda ,,matéria
cotectávet,,
diferentesda generatidade
dasatividadeseconómicas.
E, por esta razão,apenasa atividade
de jogo estásujeìta a este regime
fiscar,não
sendotributada em quatquer
outrâ sede, o mesmojá não
acontecendoa outras
atividadesprossegujdas
pelasconcessionárias,
que são tributadasnos termos
da tei
gerat.
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Por outro [ado, o Estadoveio a consagrarum regime
de consignaçãolegal na
aíetaçãodas receitasem benefíciodos municípiosondese
loca(izamos casinosque
ind' a preocupação
de compensaressaszonasperoónussociatque

tal represenra.

Dessemodo,veio a consagrarque as receitasda tributação
dosjogosde íonuna

ou

azarestãoafetasao desenyoMmento
turísticodosmunicípiosondeestãosedeados
os
casinos,em investimentos
e obrasde interesseturísticoe na
animação
turísticasdessasmesmaszonas.
Quantoaosresuttadostíquidosprovenientesdos

torados

pelasCML,
queatingiram
525mithões
de4llrosem
F

:

m, nostermos

:

da Lei, as potíticas sociaispúbticas na*:áiàã

da segurançasocial,

educação,
cutturae desporto,

Estadoarrecada,

ainda,maisde 90 mithôesde

de selo sobreas aDostasnos

JogosSociaisdo EstadoexplÉdos peta
Em 2011, o Estado

de cerca de 103 mithoes de Euros.

provenientes

especialde jogo, resultanteda tributaçãodos

jogosde

em casinos,Estareceita tem úndo nosúttimos
se umaquebra,faceao anode 20í0, de 2,9jÉ.

lmposto êspecialsobrê o Jogo em Casinos

lí vs 10

66.3ó2.83í
Fonte: Turismo cle
PotÍugal

57

p saw+.uael
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na décadade 2000/201ítem de

seÍ contextualizado
com um perÍodode francocrescimênto
entíe 2005e 2O0ge com a circunstancia
de
te.em sido concessionados
3 novoscasinos Lisboa/ Chaves
/ Tróia _ entre 2006e
201012.
Esteaumentodo impostoespecial
sobre o jogo

em Casinosverificadono periodo
de
2000a 2011esconde,contudo,
uma evoLução
negatìvarecente,porquantoreglstou
queoasconsecutivasno úttìmo
triénio (2009-2010-2011).
Acresceque as receltas
decorrentesda a.recadaçãodo
impostoespeciatde jogo estão
valorizadasa preços
correntesde cada ano, isto
é, conremphm o direito da .,inftação,,,
mas se as
vatorizarmosa preçosdo ano
2000chegaremos
rapidamenteà conclusãoque,
em
termosreais, o crescimentodo
impostoespecjatsobreo jogo
em casinoe, afinal,
bemmaismodesto
(14,7%).
Porém,a quantificaçãodo imposto
especìaL
de jogo assumecarácterparcetar
face à
totatidadedasverbaspagasao
Estadopelasconcessionárias
de casinos.Na veroade,
essermpostoé computadopara
a reatizaçãodascontrapartidas
anuaisde exptoíação
às concessionárias,
cujo vatorexced€
I porém, largamente,o desseimposto.
Acresce
que, petaprorrogação
dassuasconcêssões
operadapelo Decreto-Lein.. 27512001,
as
concessionárias
dos7 casinosentâoê{srentes
em portugalcontinentatpagaramr
em
contrapartidas
iniciais,umaverbasuperiora
256mithõesde euros,a preçosde
2000,
e que, petaautorizaçãoparaexprorar
o casinoLisboa,no âmbìtoda zona
de Jogodo
Estorit,a respectivaconcessionária
pagouao Estadoo vatorde
30 miLhões
de Euros,a
preços de 2002. os vatores
das contrapartìdasinicìais e anuais
recebidasdas
''

Sobretudoo casino de Lisboa-lí.têr .i^ .

",'or

o" ."."it* a"lols;ãìïftJïï:,tr,i:ïiï:ìos

58

casinos
nacionais,
com88,1milhões
de

d

cowruo

or

I Eçrrtbo.FÁooDuh

Ez PoRrucAt| ::#ïtr"sffi".*

Osvaloresdestemapatambémestiio expÍessosem preços
correntesde caqaano,
sendo,apesârdisso,possívelverificar que, apesarda abertura
do casinode Chaves
em 2008 e do Casinod€ Tróia em 2O,lí, estes valores
decréscimos
sucessivos
a partir de ZOO9,?OíOe 2oll. por outro lado.
comtantes levaria a aplicar, a6 129 milhões de Eu
exploraçãoe impGto especialde jogo obtidosem
1,314, resuttandoêm íó9,5 milhõeslde
considera\relmente
superioraos 151,7íÍnlfl
tiquidadosnesteúttiÍno ano. O que

oe
dê
20íí, vator
ê impoEtos
do jogo onú'nee a

coÍrespondente
erosãodas

, sobreas quaisincidemas

contrapartidas
de

em201í,e apesarda aberturado

Casinode Lisboa,do CasiÍÌo
contraDaÍtidas

preços

do Casinode Troia, esteja a receber,em
vator real infeÍior ao de ZoOi. E, se forem
concessôes
prorrogadas
em 200í, a respectiva
dèta, que, em termoEreais,atingequase40]Ë- rhtro,

aiÍìdamaisacentuadaÍeduçãoda Íeceita tributária do

I'

