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Sumário: I. Pode definir-se o jogo de fortuna e azar como aquele em que o domínio de um evento

desencadeado ou induzido pela acção humana escapa à capacidade de controle e de previsão
muito provável de que a uma causa sucede um determinado efeito desde que cumpridos e
induzidos factores certos e conjugados.

II. Tal natureza não se verifica quando uma máquina constante e continuadamente atribui
um prémio, apenas variando a qualidade e natureza do mesmo.

Decisão Texto Integral: Acordam, na secção criminal, do Tribunal da Relação de Coimbra.

I. – Relatório.

No processo supra mencionado foram os arguidos A... , casada, empresária, filha de .... e de ....,
natural de ..., Seia, nascida 12.06.1950, residente na Rua .... ...., Oliveira do Hospital; e B... ,
casado, empresário, filho de ... e de ...., natural de ..., Mealhada, nascido a 21.04.1970, residente
em ...., Mealhada, condenados pela prática, em co-autoria material, de um crime de exploração
ilícita de jogo, p. e p. pelo art.º 108.º do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, revisto pelo
Decreto-Lei n.º 10/95, de 19 de Janeiro, nas penas de:

- A arguida A..., na pena de 4 (quatro) meses de prisão e 70 (setenta) dias de multa à taxa diária de
€ 18,00 (dezoito euros), substituída, por 100 (cem) dias de multa, à taxa diária de € 18,00 (dezoito
euros), ou seja, tendo em conta o disposto no art.º 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de
Março, condená-la na pena única de 170 (cento e setenta) dias de multa à taxa diária de € 18,00
(dezoito euros).

- O arguido B..., na pena de 5 (cinco) meses de prisão e 80 (oitenta) dias de multa à taxa diária de €
12,00 (doze euros), substituída por 110 (cento e dez) dias de multa, à taxa diária de € 12,00 (doze
euros), ou seja, tendo em conta o disposto no art.º 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de
Março, condená-lo na pena única de 190 (cento e noventa) dias de multa à taxa diária de € 12,00
(doze euros).

É do assim decidido que vem interposto o presente recurso, alentado pelo arguido B..., que despede
a motivação com o sequente acervo conclusivo.

«1 – O presente recurso vem interposto da douta sentença condenatória do Tribunal Judicial da
Comarca de Tábua, na medida em que decidiu “Condenar o arguido, B..., (…) como co-autor e sob
a forma consumada, de (um) crime de exploração ilícita de jogo, previsto e punido pelo art. 108º nº
1, do Decreto-Lei nº 422/89, de 2 de Dezembro, revisto pelo Decreto-Lei nº 10/95, de 19 de
Janeiro”, com referência aos arts. 1º, 3° e 4º, nº 1, al. f), do mesmo diploma legal (..) na pena única
de 230 (duzentos e trinta) dias de multa à taxa diária de € . 10,00 (dez euros), no total de e
2.300,00”;

2 – Cumpre, desde logo, referir que o objecto do crime é uma máquina que funciona do seguinte
modo: mediante a introdução de uma moeda de 1 Euro sai uma bola de plástico contendo uma
senha numerada e cujo número corresponde a um prémio afixado no cartaz;

3 – Ora, a douta sentença recorrida encontra-se, desde logo, inquinada de contradição entre a
fundamentação e a decisão, cfr. artigo 410º, nº2 al. b), in fine, do Código de Processo Penal;

4 – Porquanto, da Alínea d) da factualidade dada como provada consta que “A máquina dita em c)
desenvolve um jogo que se processa da seguinte forma: o utilizador introduz uma moeda de € 1.00
na ranhura existente na parte inferior do expositor de metal; de seguida, roda manualmente o
manipulo até ao ponto de bloqueamento e recebe uma pequena cápsula de plástico contendo uma
senha com um determinado número, a que corresponde um prémio retratado no cartaz onde estão
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exibidos e numerados todos os prémios existentes, obtendo, assim, o jogador, sempre que joga, um
prémio de valor económico “;

5 – Considerando, assim, como estando provada a inexistência de risco de perder por parte do
utilizador da máquina de jogo, aqui em causa, e, portanto provada a inexistência de álea;

6 – Pelo que, não poderia, salvo o devido respeito, o Tribunal a quo, concluir estarmos perante uma
situação de aplicação da figura jurídica do jogo de fortuna ou azar;

7 – Porquanto, não se verifica, aqui, a álea ou risco que marca tal jogo de fortuna ou azar, não se
verifica a possibilidade simultânea de algo ou tudo ganhar ali de algo ou tudo perder;

8 – Com efeito, ao utilizador da máquina em causa, nunca é apresentada a hipótese de perder, no
sentido de nada ganhar, mas apenas a de ganhar prémios diferenciados – o jogador, após a
introdução da respectiva moeda só é confrontado com duas hipóteses: ou ganha ou ganha;

9 – Quanto à matéria de direito, cumpre salientar a errada interpretação do acervo legal aplicável;

10 – Porquanto, desde logo, o douto Tribunal a quo parte de um critério de destrinça entre “jogo de
fortuna ou azar” e de “modalidades afins”, com o qual, salvo o devido respeito, não poderá o ora
recorrente concordar;

11 – Devendo, isso sim, como sobre esta matéria, afirma o Acórdão do Tribunal da Relação do
Porto de 17/07/1999, o critério de distinção encontrar-se no facto “de, no primeiro, o utilizador
poder auferir uma vantagem de valor indeterminado, em função da “aposta”, que pode multiplicar,
de uma única vez, por forma a que entra num certo risco, auferindo uma vantagem em proporção
não controlável por si, enquanto no jogo afim o utilizador praticamente nada arrisca, a sua
“entrada” não se reveste da característica da aposta, mas apenas do “preço da jogada”, que é
simples, sem possibilidade de ela mesmo multiplicar-se, e o prémio que pode obter é fixo e
predeterminado “;

12 – Verifica-se, assim, que uma máquina, como a dos autos, cuja componente aleatória se confina
à obtenção de prémios de diferentes características, dado que, com a introdução de uma moeda de
1 Euro obtém-se sempre um prémio correspondente ao número contido na bola de plástico cuja
saída é impulsionada pela introdução da referida moeda, deverá enquadrar-se no âmbito das
modalidades afins do jogo de fortuna ou azar e não propriamente neste último;

13 – Assim, consistindo os prémios em objectos, o utilizador esperançado em ganhá-los sabia
antecipadamente quando desembolsava e o que podia ganhar, não havendo, então, possibilidade de
aumentar a parada e o risco, que, neste caso é nulo porque inexistente;

14 – Sendo certo que é precisamente o risco inerente ao jogo, ou melhor, o especial estimulo que
esse mesmo risco do resultado em pontuação do jogo e que pode conduzir à viciação do jogador,
que o legislador pretendeu evitar ao incriminar a exploração não autorizada desses jogos;

15 – Com efeito, por todos os argumentos expostos, forçoso será concluir tratar-se, nos presentes
autos, de um jogo modalidade afim de jogo de fortuna ou azar;

16 – Impõe-se. Assim, concluir que outro deveria ter sido o sentido da douta sentença, objecto do
prese11le recurso, devendo o jogo considerar-se como sendo uma modalidade afim do jogo de
fortuna ou azar porque incluído no âmbito de aplicação do artigo 159º do Decreto-lei nº 422/89, de
02/12, e, em consequência deveria o Arguido, ora Recorrente, ter sido absolvido do crime de que
vinha indiciado».

Nesta instância, o Exmo. senhor Procurador-geral Adjunto pronuncia-se, em douto parecer, pelo
não provimento do recurso.

Para a análise e decisão do recurso extraem-se as questões que a seguir se deixam elencadas.

- Conceito de jogo de fortuna e azar.

- Vicio da decisão por erro de julgamento – contradição insanável entre a fundamentação e a
decisão – al. b) do nº2 do artigo 410º do Código de Processo Penal;

II. – Fundamentação.

II.A. – De Facto.
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Para a decisão que ditou, teve o tribunal recorrido, em consideração, a matéria de facto que a seguir
se deixa transcrita.

«a) Em dia e hora não concretamente apurados mas ocorridos em finais do mês de Junho de 2005,
o arguidoB... combinou com a arguida A... procederm à exploração conjunta de uma máquina de
jogo propriedade do primeiro arguido.

b)Para tanto,o arguido B... deixou no estabelecimento comercial então explorado pela arguida A...
e denominado de Restaurante “C...”, sito na localidade de ......., Tábua, a máquina de jogos
apreendida nestes autos, ficando o arguido B... obrigado a pagar àquela arguida uma percentage
sobre a exploração daquela máquina, cuja margem rondava os 20 % dos lucros obtidos.

c) Desde então e até às 9.35 h do dia 12.07.2005, a arguida A... deteve e explorou no interior do
estabelecimento dito em b) a máquina de jogo que lhe foi entregue pelo arguido, composta por um
expositor em metal de cor vermelha com janelas em acrílico transparente, contendo no interior um
número indeterminado de invólucros, a qual se encontrava sobre o balcão do dito estabelecimento e
um cartaz sem qualquer designação, contendo o desenho de vários brindes, constituídos por
ferramentas eléctricas e manuais e identificados com um número de 1 a 25.

d) A máquina dita em c) desenvolve um jogo que se processa da seguinte forma: o jogador
introduz uma moeda de € 1,00 na ranhura existente na parte inferior do expositor de metal; de
seguida, roda manualmente o manípulo até ao ponto de bloqueamento e recebe uma pequena
cápsula de plástico contendo uma senha com um determinado número, a que corresponde um
prémio retratado no cartaz onde estão exibidos e numerados todos os prémios existentes, obtendo
assim o jogador, sempre que joga, um prémio de valor económico.

Seguidamente, o jogador entregava a senha numerada à arguida A... que, em troca, lhe dava um
prémio igual ao retratado no cartaz e a que correspondia o mesmo número que figurava na senha,
prémios esses que se encontravam todos no interior de um caixote existente no predito café.

e) Os arguidos A... e B... não s eencontravam licenciados para a exploração daquele tipo de jogos.

f) Agiram de forma livre, voluntária e consciente, de comum acordo e em comunhão de esforços,
explorando e repartindo entre si os lucros provenientes de um jogo de fortuna e azar, apesar de
saberem que era proibida e penalmente punida a exploração e desenvolvimento de tais jogos em
locais não autorizados.

g)A máquina dita em c) foi apreendida no dia 12.07.2005 pela Brigada Fiscal da G.N.R., contendo
no seu interior a quantia de € 87,00 em moedas de € 1,00, igualmente apreendidas à ordem destes
autos.

h) A arguida A... nasceu no dia 12.06.1950.

i)É empresária do ramo de hotelaria, auferindo a quantia de, pelo menos, € 300,00 por dia com a
exploração do restaurante “C...”, sito na localidade de .........., Tábua.

j) É casada.

l) Tem dois filhos, de 35 e 18 anos de idade, este último a seu cargo.

m) Vive em casa própria.

n) Confessou a totalidade dos factos que lhe vinham imputados.

o) O arguido B... nasceu no dia 21.04.1970.

p) É empresário ligado à exploração de máquinas de jogos, actividade através da qual aufere a
quantia de, pelo menos, € 3.000,00 por mês.

q)É casado.

r)Tem dois filhos, de 8 anos de idade.

s) Vive em casa arrendada, pagando a quantia de € 300,00 por mês a título de renda.

t) É dono de dois automóveis, de matrícula 38-42-NQ e 92-BJ-65.

u) Confessou a totalidade dos factos que lhe vinham imputados.
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v) Não são conhecidos antecedentes criminais aos arguidos.

Não se provaram quaisquer outros factos relevantes para a discussão da causa para além ou em
contradição com os que foram dados como assentes.

O Tribunal formou a sua convicção nas declarações dos arguidos, que assumiram, de forma
voluntária, a prática dos factos de que vinham acusados.

Relativamente às condições económicas e pessoais dos arguidos foram relevantes as suas próprias
declarações.

No que concerne aos antecedentes criminais dos arguidos relevaram os C.R.C. juntos aos autos».

II.B. – De Direito.

II.B.1 – Conceito de jogo de fortuna e azar.

Os jogos de fortuna ou azar são aqueles cujo resultado é contingente por assentar exclusiva ou
fundamentalmente na sorte – cfr artigo 1º do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2.12.

Poder-se-á definir um jogo de fortuna e azar como aquele em que o domínio de um evento
desencadeado ou induzido pela acção humana escapa à capacidade de controle e de previsão muito
provável de que a uma causa sucede um determinado efeito desde que cumpridos e induzidos
factores certos e conjugados. Isto é, a uma causa objectivamente estruturada com factores e
elementos pré-determinados e empiristicamente testados não se segue necessária e inevitavelmente
o efeito pretendido e motivado. Um conteúdo empírico ou enunciado básico, aceites como
pressupostos condicionadores de um determinado agir e proceder, são susceptíveis de conduzir a
um nível de probabilidade de verificação causal em que a margem de refutação é diminuta. A
diminuição da margem de erro na verificação do efeito pretendido sugere a possibilidade de
domínio e controle sobre os factores condicionantes, e sobre o processo de desenvolvimento da
acção, de modo a fazer coincidir o resultado com o processo causal enunciado e prosseguido1.

A ideia de fortuna e azar no conceito de acaso ou sorte pode ser encontrada em Aristóteles. Ainda
assim soe distinguirem-se três conceitos desse termo que se entrecruzaram na história da filosofia:
1º o conceito subjectivista, que atribui a imprevisibilidade e a indeterminação do evento casual à
ignorância ou à confusão do homem; 2º o conceito objectivista, que atribui o evento casual à
mistura e à intersecção das causas; 3º a interpretação moderna, segundo a qual o acaso é a
insuficiência de probabilidades na previsão.

Para Aristóteles o acaso não se verifica nem nas coisas que acontecem sempre do mesmo modo,
nem nas que acontecem quase sempre do mesmo modo, mas entre as que ocorrem por excepção e
sem qualquer uniformidade. Desse modo ele atribui o acaso à esfera do imprevisível, isto é, do que
acontece fora do necessário (“o que acontece sempre do mesmo modo”) e do uniforme (“o que
acontece quase sempre do mesmo modo”). Para este filósofo o acaso (ou a sorte) é definido como
“uma causa acidental no âmbito das coisas que não acontecem nem de modo absolutamente
uniforme nem frequente e que poderiam acontecer com vistas a uma finalidade”. Para Aristóteles, a
determinação da finalidade é essencial, já que o acaso tem ao menos o aspecto ou a aparência da
finalidade. Cournot definiu o acaso como o carácter de um acontecimento “devido à combinação
ou ao encontro de fenómenos independentes na ordem da causalidade”. Já para Stuart Mill o acaso
pode ser definido como “[…] uma coincidência da qual não temos motivo para inferir
uniformidade… Podemos dizer que dois ou mais fenómenos são reunidos ao acaso ou que
coexistem ou se sucedem por acaso, no sentido de não serem, de modo algum, vinculados pela
causação; que não são nem a causa ou o efeito um do outro, nem efeitos da mesma causa ou de
causas entre as quais subsista uma lei de coincidência, nem efeitos da mesma colocação de causas
primárias”.

Para Hume “parece evidente que, quando a mente procura prever para descobrir o acontecimento
que pode resultar do lançamento do dado, considera-se o aparecimento de cada lado como
igualmente provável; e essa é a verdadeira natureza do acaso: de igualar inteiramente todos os
eventos individuais que compreende”. O conceito de que o acaso consiste na equivalência de
probabilidades que não dão acesso a uma previsão positiva em um sentido ou em outro foi
enfatizado por Peirce, que também viu a sua implicação filosófica fundamental: eliminação do
“necessitarismo”, isto é, da doutrina segundo a qual tudo no mundo acontece por necessidade. O
acaso torna-se um exemplo particular do juízo de probabilidade, mais precisamente, de que a
própria probabilidade não tem relevância suficiente para permitir prever um evento.
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A conceptualização bipolar utilizada pelo legislador, fortuna ou azar, colhe o seu fio identificador
e a argamassa uniformizadora dos conceitos na definição de acaso. Afinal tanto para a fortuna
como para o azar experenciados na álea do jogo intervém o factor acaso ou uma probabilidade
indeterminada e não controlada da parte de quem introduz o elemento desencadeador, no caso das
máquinas utilizados neste tipo de jogos, uma moeda ou peça equivalente.

Numa perspectiva lógico-cientifica o filósofo Karl Popper, in “Pós-escrito à Lógica da Descoberta
Cientifica – Vol.I – O Realismo e o Objectivo da Ciência”, depois de enunciar as diversas teorias
que têm vindo a tomar assento no debate que dar coerência à ideia de probabilidade, como são os
casos das teorias da frequência e da propensão, nas suas vertentes objectiva e subjectiva, acaba por
interpretar probabilidade objectiva de um acontecimento individual “como sendo uma medida de
uma propensão objectiva – da força da tendência, inerente á situação física especifica, para
concretizar o acontecimento – para fazer com que ele aconteça”.

Retomando o caso que nos ocupa, repristinemos a matéria de facto que o tribunal, para efeito da
caracterização da máquina em exploração pelos arguidos, deu como adquirida. Ficou assente no
item deseignado sob d) «a máquina dita em c) desenvolve um jogo que se processa da seguinte
forma: o jogador introduz uma moeda de € 1,00 na ranhura existente na parte inferior do expositor
de metal; de seguida, roda manualmente o manípulo até ao ponto de bloqueamento e recebe uma
pequena cápsula de plástico contendo uma senha com um determinado número, a que corresponde
um prémio retratado no cartaz onde estão exibidos e numerados todos os prémios existentes,
obtendo assim o jogador, sempre que joga, um prémio de valor económico.

Seguidamente, o jogador entregava a senha numerada à arguida A... que, em troca, lhe dava um
prémio igual ao retratado no cartaz e a que correspondia o mesmo número que figurava na senha,
prémios esses que se encontravam todos no interior de um caixote existente no predito café».

A lhaneza com que o tribunal descreveu o mecanismo despoletador do jogo poupa-nos a outras
explicitações ou a mais detalhadas explicações. Introduzida uma moeda com o valor facial de um
(1) euro a máquina retribui sempre o agente com “uma senha contendo um determinado número, a
que corresponde um prémio retratado no cartaz onde estão numerados e exibidos todos os prémios
existentes, obtendo, assim, o jogador, sempre que joga, um prémio de valor económico”. A
máquina desenvolve um mecanismo de retribuição, em espécie, correspondente, ou não, ao valor
da moeda introduzida. Isto é, confere sempre um prémio, que só varia em função do número
contido na cápsula que é expelida pela máquina.

Poder-se-á questionar se o valor do prémio é correspondente ao valor da moeda introduzida.
Certamente não será. Mas não é questionável que a máquina corresponde com uma retribuição
constante ao estímulo ou impulso desencadeador do jogo. A incerteza no resultado ou na obtenção
de um prémio aleatório, no sentido de descontinuado e ponteado de hiatos no desenvolvimento
normal do jogo, e com uma distribuição aleatória não compõe a característica estrutural da
máquina em questão. A máquina é constante e contínua na atribuição de um prémio, ou como se
diria na gíria “sai sempre”. Esta continuidade na atribuição de um prémio, apenas variando a
qualidade e a natureza do mesmo, retira à máquina apreendida a natureza de “fortuna e azar”, tal
como, em nosso juízo, deve ser interpretado conceito consignado no artigo 1º do Decreto Lei nº
422/89, de 2.12.

Não ressalta da matéria de facto provada a existência de uma factor contingente ou aleatório, isto é,
algo de incontrolável pela verificação de um evento ocasional, imprevisto e fora do controle da
vontade do jogador. A máquina não está programada para aleatoriamente, isto é, de forma não
prevista e controlada atribuir ao jogador um prémio incerto e imprevisto, antes quando posta em
funcionamento confere ao agente um resultado certo, apenas variável em razão qualidade.

Porque assim, concluímos pela falta do elemento acaso definidor dos jogos de fortuna e azar, para
considerarmos que as máquinas em questão não desenvolvem jogos em que esteja involucrada uma
componente de fortuna e azar.

II.B.2. – Vicio da decisão por erro de julgamento – contradição insanável entre a
fundamentação e a decisão – al. b) do nº2 do artigo 410º do Código de Processo Penal.

A sorte que se extrai do assertado no apartado antecedente, que ditará, inexoravelmente, a
procedência do recurso ilaqueia a tomada de conhecimento da questão enunciada neste apartado,
por observância do preceituado no nº 2 do artigo 660.º do Código Processo Civil, aplicável por
força do artigo 4.º do Código de Processo Penal.

III. – Decisão.
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Na defluência do que ficou exposto, decidem os juízes os juízes que constituem este colectivo, na
secção criminal, do Tribunal da Relação de Coimbra, em:

- Julgar procedente o recurso interposto pelo arguido B... e, consequentemente absolver os arguidos
do crime de exploração de jogo ilícito por que haviam sido condenados. – cfr. alínea a) do n.º 2 do
artigo 402º do Código de Processo Penal.

- Sem tributação.


