
É importante deixar o registro das principais questões apreciadas nos diversos
processos de "vídeo-põquer" e de suas respectivas soluções, que serão de grande
utilidade aos Promotores de Justiça que militam na área criminal, pois continuam
elas a surgir em outros feitos semelhantes.

Esse é o objetivo do trabalho, ou seja, trazer ao conhecimento dos membros do
Ministério Público aquelas questões. Está ele baseado, quase que exclusivamente, em
parece . - processos de "vídeo-pôquer" e em julgamentos de recursos
realiz~ BDJur aI de Alçada Criminal de São Paulo.
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1. OLIVEIRA, Elias - Crimes contra a economia popular, Livraria Freitas Bastos. Rio de Janeiro, 1952, págs. 95-6.

a. não exaustividade das condutas elencadas no art. 2. o., inciso IX, da Lei n. o
1.521151, e adequação a este dispositivo da atividade consistente na exploração das
máquinas de "vídeo-pôquer";

b. proteção pela lei de economia popular não somente de bens e gêneros de
primeira necessidade;

c. prova do processo fraudulento; e

d. prova testemunhal.

2. Não exaustividade das condutas elencadas no art. 2. o.,inciso
IX, da Lei n. o 1.521/51. Adequação a este dispositivo da
atividade consistente na exploração das "máquinas de
vídeo-pôquer".

A redação final do artigo 2. 0
, inciso IX, da Lei n. o 1.521151, resultou de

emenda do Senado Federal que, alterando o projeto inicial, inseriu as expressões "e
quaisquer outros equivalentes", justamente para que fosse possível a punição de
processos outros semelhantes aos expressamente referidos, e não somente eles.

A jurisprudência, atenta a essa intenção do legislador, de há muito vem
reiterando o entendimento de que os processos fraudulentos abrangidos pelo
referido dispositivo legal não são só os expressamente referidos: "bola-de-neve",
"cadeias", "pichardismo", mas também outros semelhantes. Podem ser lembrados os
seguintes acórdãos que admitiram como fraudulentas, caracterizadoras de crimes
contra a economia popular, as seguintes condutas:

a. venda de bilhetes de rifa sendo inexistente o objeto (Acórdão de 10.4.67, reI.
Thomaz Carvalhal, Revista dos Tribunais, v. 385/79);

b. comércio de balas com distribuição de figurinhas - sonegação de algumas
delas para impossibilitar o preenchimento de álbuns (Revista dos Tribunais, .v.
250/377);

c. coleta, sem credenciamento, de óbulos para instituição beneficente Oulgados
do Tribunal de Alçada Criminal, v. 56/262);

d. obtenção ilícita de numerário com propaganda enganosa sobre cursos por
correspondência. (Acórdão da 9. a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, j.2112187, reI. Marrey Neto, Recurso de ofício n. 494.379/0);

e. venda de grafismo denominado "biorritmo" pelo sistema de "corrente"
(Acórdão da 5, a Cãmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, reI.
Carmona Morales, j.9/9/86, Julgados, Lex, volume 88/363).

Elias de Oliveira acentua que entre "os múltiplos ludíbrios e maquinações à
economia de indeterminado número de pessoas, a Lei enumera as bolas.de.neve,
cadeias e pichardismo." Mas, acrescenta que são "exemplos conhecidos, mas não
os únicos ". Depois de cuidar da "bola-de-neve", das "cadeias" e do "pichardismo",
menciona como equivalentes a elas as recentes "felipetas", que também incidem nas
penas do art. 2. o, inciso IX l

•

Agora, na mesma esteira, vem a jurisprudência afirmando que, na exploração
das máquinas de "vídeo-pôquer", há também processo fraudulento que lesa número

ANTONIO SCARANCE FERNANDES
Procurador de Justiça - SP

Justitia, São Paulo, 52 (152), out./dez. 1990

ConsideraçÕes sobre o "vídeoRpÔqüe(~como

atividade criminal

1. Introdução
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Iniciada a exploração do "vídeo-pôquer", começou a surgir noticiário a respeito
de eventual configuração criminosa dessa atividade. Falava-se então que ela caracte
rizaria estelionato porque os exploradores das máquinas obtinham, para si, vanta
gens ilícitas em prejuízo dos apostadores. Outros mencionavam a ocorrência da
contravenção de "jogo de azar", eis que os clientes faziam apostas nas máquinas
sendo o ganho dependente somente da sorte. Finalmente, pensava-se também no
crime contra a economia popular, definido no art. 2. o, inciso IX, da Lei de
Economia Popular, pois as máquinas consistiriam processos fraudulentos predispos
tas a lesar inúmeras pessoas.

O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo, no ano de 1987, entende
ram que melhor seria tipificar, para fins de denúncia, a conduta dos exploradores
das máquinas como crime contra a economia popular, posiÇãO que já havia sido
assumida pelos Promotores de Justiça da Comarca de Santos. Foram instaurados
inquéritos policiais, oferecidas denúncias, começando a sobrevir sentenças condena
tórias por crime contra a economia popular, até que, após quase três anos, houve
praticamente consolidação dessa orientação no Egrégio Tribunal de Alçada Crimi
nal.

a. não exaustividade das condutas elencadas no art. 2.°" inciso IX, da Lei n.o
1.521/51, e adequação a este dispositivo da atividade consistente na exploração das
máquinas de "vídeo~pôquer";

b. proteção pela lei de economia popular não somente de bens e gêneros de
primeira necessidade;

c. prova do processo fraudulento; e

d. prova testemunhal.
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Considerações sobre o "vídeo-pôquer" como
atividade criminal

ANTONIO SCARANCE FERNANDES
Procurador de Justiça - SP

1. Introdução

Iniciada a exploração do '(vídeo~pôquer",começou a surgir noticiário a respeíto
de eventual configuração criminosa dessa atividade. Falava~se então que ela caracte~

rizaria estelionato porque os exploradores das máquinas obtinham, para si, vanta~

gens ilícitas em prejuízo dos apostadores. Outros mencionavam a ocorrência da
contravenção de "jogo de azar", eis que os clientes faziam apostas nas máquinas
sendo o ganho dependente somente da sorte. Finalmente, pensava~se também no
crime contra a economia popular, definido no art. 2. 0, inciso IX, da Lei de
Economia Popular, pois as máquinas consistiriam processos fraudulentos predispos~

tas a lesar inúmeras pessoas.

O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo, no ano de 1987, cntende~

ram que melhor seria tipificar, para fins de denúncia, a conduta dos exploradores
das máquinas como crime contra a economia popular, posição que já havia sido
assumida pelos Promotores de Justiça da Comarca de Santos. Foram instaurados
inquéritos policiais, oferecidas denúncias, começando a sobrevir sentenças condena
tórias por crime contra a economia popular, até que, após quase três anos, houve
praticamente consolidação dessa orientação no Egrégio Tribunal de Alçada Crimi~

nal.

É importante deixar o registro das principais questões apreciadas nos diversos
processos de (\vídeo~pôquerJ> e de suas respectivas soluções, que serão de grande
utilidade aos Promotores de Justiça que militam na área criminal, pois continuam
elas a surgir em outros feitos semelhantes.

Esse é o objetivo do trabalho, ou seja, trazer ao conhecimento dos membros do
Ministério Público aquelas questões. Está ele baseado, quase que exclusivamente, em
pareceres emitidos em processos de (\Tídeo~pôquer" e em julgamentos de recursos
realizados pelo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.

As questões principais foram as seguintes:

2. Não exaustividade das condutas elencadas no art. 2. o., inciso
IX, da lei n. o 1.521/51. Adequação a este dispositivo da
atividade consistente na exploração das "máquinas de
vídeo-pôquer".

A redação final do artigo 2.°, inciso IX, da Lei n.o 1.521/51, resultou de
emenda do Senado Federal que, alterando o projeto inicial, inseriu as expressões "e
quaisquer outros equivalentes", justamente para que fosse possível a punição de
processos outros semelhantes aos expressamente referidos, e não somente eles.

A jurisprudência, atenta a essa intenção do legislador, de há muito vem
reiterando o entendimento de que os processos fraudulentos abrangidos pelo
referido dispositivo legal não são só os expressamente referidos: "bola~de~neve",

((cadeias", "pichardismo", mas também outros semelhantes. Podem ser lembrados os
seguintes acórdãos que admitiram como fraudulentas, caracterizadoras de crimes
contra a economia popular, as seguintes condutas:

a. venda de bilhetes de rifa sendo inexistente o objeto (Acórdão de 10.4.67, reI.
Thomaz Carvalhal, Revista dos Tribunais, v. 385/79)j

b. comércio de balas com distribuição de figurinhas - sonegação de algumas
delas para impossibilitar o preenchimento de álbuns (Revista dos T ribunais,v.
250/377);

c. coleta, sem credenciamento, de óbulos para instituição beneficente Oulgados
do Tribunal de Alçada Criminal, v. 56/262);

d. obtenção ilícita de numerário com propaganda enganosa sobre cursos por
correspondência. (Acórdão da 9. a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, ).2/12/87, reI. Marrey Neto, Recurso de ofício n. 494.379/0);

e. venda de grafismo denominado "biorritmo" pelo sistema de "correntell

(Acórdão da 5. a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, reI.
Carmona Moralcs, ).9/9/86, Julgados, Lex, volume 88/363).

Elias de Oliveira acentua que entre "os múltiplos ludíbrios e maquinações à
economia de indeterminado número de pessoas, a Lei enumera as bolas~de~neve,

cadeias e pichardismo." Mas, acrescenta que são "exemplos conhecidos, mas não
os únicos >l. Depois de cuidar da "bola-de~neve",das "cadeias" e do "pichardismo",
menciona como equivalentes a elas as recentes "felipetas", que também incidem nas
penas do art. 2. 0, inciso IX1

•

Agora, na mesma esteira, vem a jurisprudência afirmando que, na exploração
das máquinas de "vídeo~pôquer", há também processo fraudulento que lesa número

1. OLIVEiRA, Elias - Crimes contra a economia popular, Livraria Freitas Bastos. Rio de Janeiro, 1952, págs. 95-6.
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4. Prova do processo fraudulento

Outra questão, normalmente apresentada nas causas atinentes à exploração das
máquinas de vídeo-pôquer, é relativa à insuficiência probatória do processo fraudu
lento nas perícias realizadas.

3. O referido parecer, exarado no RHC 64.679-4-SP, foi acolhido pela l." Turma do Colendo Supremo Tribunal (RT
621/395). NãO se tratava de processo de vídeo~põquer, mas o pa.recer adequa·se mtClranlcnte a qualquer feno
em que a questão ventilada seja discutida.

3. A lei de economia popular não protege somente bens de
primeira necessidade

Outra questão, às vezes apresentada como matéria d~ defesa nos processos, ~ a
de exclusividade da proteção pela lei de econàiniapopularaos bens de primel~a
necessidade ou essenciais ao consumo do povo. OVídeô~pôquet, pot isso, estana

fora do âmbito dessa lei. .' .. " '.' ..• .•. .
Todavia, essa posição não podia ser e nem foi acolhidap~lostribunais.
Este aspecto da lei de economia popular foi examina~o e~ brilha.rlteparecerdo

Procurador da República Carlos Eduardo Vasconcelos:. :...,:': ...

"A interpretação literal; entretanto, não favorece a pretensão, pois s6.seria
aceitável se desvinculada da leitura sistemática e lógica do diploma legal em questão.

Num primeiro plano, verifica-se que o adjetivo "essenciais" vem sempre em
seguida a "serviços", assim nos ines. I a IV, ao passo que os substantivos "gêneros",
"mercadorias" e "produtos", quando qualificados, são seguidos das expressões "de
primeira necessidade" (inciso VIl) ou "necessários ao consumo do povo" (~rt. 3.

0
, I e

IV). Mais freqüentemente, porém, gêneros, mercadorias e produtos são cltadoso~~lo
legislador sem tais qualificativos, a exemplo dos mcs. 1, li e VI do art. 2..

"Por outro lado, o fato de a lei se referir à "economia popular" não exclui de seu
império produtos mais ou menos supérfluos, como se se destinasse à proteçã? apenas
de pessoas pobres, sem direito ao lazer, à cultura e a to~os os. ben~ ofereCIdos pe~a
sociedade de consumo. Do contrário, essa definição restnta e SimplIsta de economia
popular não poderia conter dispositivos semelhantes ao inc. IX (especulação ou
processos fraudulentos) do art. 2. o, ou a venda de mercadorias abaixo do preço de
custo para impedir a concorrência (art. 3. o, V) e outros identificáveis com concor
rência desleal; a gerência fraudulenta de empresas de crédito (art. 3. 0

, IX); ou a
usura pecuniária (art. 4.°, "a")."

O Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo manteve condenação por crime
contra a economia popular em caso de cobrança de ágio na revenda de automóveis
(ApelaçãO 526.765/5, Ourinhos, 2. a Câmara, reI. M~fra Carbon~eri,. j.l5.12.8~), em
que, evidentemente, não se cuidava de bem essenetaI ou de prImeIra neceSSIdade.

Levada a questão, em processo de vídeo-pôquer, para exame do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, decidiu a sua 1. a Câmara, sendo relator o JUIZ
Alberto Marino (Apelação n. 584.985/8, Rio Claro), em 23.11.89, que:

"No concernente a se considerar a Lei de Economia Popular somente em
relaçãO a artigos de primeira necessidade, considerados essenciais, essa interpretação
é inaceitável. Também os produtos destinados à cultura e ao próprio lazer devem ser
objetos de proteção legal."

Justitia, São Paulo, 52 (152), out./dez. 199086

indeterminado de pessoas, enquadrando-se tal atividade na regra incriminadora do
art. 2. o, inciso IX, da Lei n. 1.521/5L

O primeiro acórdão conhecido foi o da 10. a Câmàra do Ti-ibunái de Alçada
Criminal, sendo relator P. Costa Manso, que denegou ordem de .habas corpus,
acolhendo parecer do Ministério Público, acentuando que, em tese, o vídeo-pôquer
constitui crime contra a economia popular (Rev. Tribunais, v, 624-317-8).

Sucederam-se outros acórdãos do mesmo Tribunal.

Assim, nos julgamentos do recurso de ofício n. 543.565/1, São Paulo, em 6.3.89
pela 11. a Câmara, .. relator Benedicto Camargo, e apelação . n~<522.2~7/4j São
Caetano do Sul, 1O,aÇãmara do T.A.Crim, , rel: P. Costa Manso,j.6.i2.88 foi
consignado que:" . .' .' .' . . . .. .

"As hipóteses previstas no mencionado inciso IX (bola' de néve,cádeias e
pichardismo) o foram a título meramente exemplificativo, a norma s'e referindo,
expressamente, também a " ...quaisquer outros equivalentes".·

Ainda podem ser citados os seguintes julgamentos: .....

1. recurso de ofício n. 543.565/1, rel~tor Haroldo i~~;

2. apelação e recurso de ofício n. 555.777/0, La Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal, reI. Carvalho Neto, julgamento em 8.6.89;

3. apelação de n. 548.167/3, 11.a Câmara, reI. Segurado Braz;

4. recurso de ofício n. 549.793/1, 2. a Câmara, reI. Mafta Carbonieri;

5. recurso de ofício n. 548.409/1, 2. a Câmara, reI. Mafra Carb6nietl;"

6. recurso de ofício n. 575.609/1, 3. a Câ~ara, reLR.aulMo~~a e .
. ... .

7. recurso de ofício n. 548.44912, 8. a. Câmara, relator Silya Pinto.

Na doutrina, tem-se o magistério de Manoel Pedro Pimentel que, em artigo a
respeito do "vídeo-pôquer", afirmou:

" ... consoante as informações de que dispomos, a conclusão é no sentid()de que
as máquinas de vídeo-pôquer (se verdadeira a notícia de que laudos periciais
constataram estarem programadas para fraudar o apostador) são artefatos adrede
preparados para induzir em erro indeterminado número de pessoas, causando-lhes
prejuízo de natureza patrimonial". .. .'. . '.. ..

"Por isso mesmo, a conceituação jurídica que melhor s~ ajustaria ~()sp~essup~s
tos fáticos descritos seria a contida no art. 2. o, inc. lX, da Lei n. i,52i, de 26 de
dezembro de 1951' (Lei de Economia Popular)..."! . . ....

Há, assim, evidente atividade criminosa de quem, com as aludidàs máqui~as de
Vídeo-pôquer, programadas para que o ganho seja certo, engana os jogadores,
fazendo-os crer que poderão vir a ter alguma vantagem financeira. Pode um ou
outro ter pequenos ganhos. Não é o que importa nos delitos contra a economia
popular. Os ganhos ilícitos em detrimento de nú111ero indeiêrmimidode pessoas
decorrem do fato de que a grande maioria perde. Aliás, segundo' a programação das
máquinas, havendo ocasionalmente ganho por parte de um jogador, ocorrerá perda
ao jogador seguinte. Ainda, a vítima vai sendo induzida a fazer maiores apostas nas
quais o ganho já não é possível, ou se torna muito difíciL

BDJur
2. PIME: hup;//bdjur.llj.gov.brRepertório IOB de Jurisprudência, 2. a quinzena de setembro de 1987, n. 12187. págs.
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4. Prova do processo fraudulento

Outra questão, normalmente apresentada nas causas atinentes à exploração das
máquinas de vídeo~pôqucr, é relativa à insuficiência probatória do processo fraudu~

lcnto nas perícias realizadas.
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3. A lei de economia popular não protege somente bens de
primeira necessidade

Outra questão, às vezes apresentéldacomo matéria de defesanos process~s, ~ a
de exclusividadc da protcção pela lei de economia .. popular aos bens de pnmelra
necessidade ou essenciais ao consumo do povo, O vídeo~pôquer, por isso, estaria
fora do âmbito dessa lei.

Todavia, essa posição não podia ser e nem foi acolhida pelosTribunais.

Este aspecto da lei de economia popular foi examinaqo em brílhaTltcparecerdo
Procurador da República Carlos Eduardo Vasconcelos:

"A interpretação literal; entretanto, não favorcce a prctensão, pois só seria
aceitável se desvinculada da leitura sistemática e lógica do diploma legal em questão.

Num primeiro plano, verifica~se que o adjetivo "essenciais" vem sempre·cm
seguida a "serviços", assim nos incs. I a IV; .ao passo_que os .substantivos "gê~er~ls",
"mercadorias" e Hprodutos", quando quahftcados, sao segUIdos das expressoes de
primeira necessidade" (inciso VII) ou "necessários ao consumo do povo" (~rt. 3. o, I e
IV). Mais freqüentemente porém gêneros, mercadorias c produtos são Citados pelo

" . d 2 0"legislador sem tais qualificativos, a exemplo dos 111CS. I, II e VI o art, .'

HPor outro lado, o fato de a lei se referir à "economia popular" Dão exclui de seu
império produtos mais ou menos supérfluos, como se se destinasse à proteçã? apenas
de pessoas pobres, sem direito ao lazer, à cultura e a todos os ben.s oferecIdos pe~a
sociedade de consumo. Do contrário, essa definição restrita e simplrsta de economia
popular não poderia conter dispositivos semelhantes ao inc. IX (especulação ou
processos fraudulentos) do art. 2. 0, ou a venda de mercadorias abaixo do preço de
custo para impedir a concorrência (art. 3,°, V) e outros identificáveis com concor
rência desleal; a gerência fraudulenta de empresas de crédito (art. 3.°, IX)j ou a
usura pecuniária (art. 4. 0

, "a")."

O Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo manteve condenação por crime
contra a economia popular em caso de cobrança de ágio na revenda dc automóveis
(ApelaçãO 526.765/5, Ourinhos, 2. a Câmara, reI. Mafra Carbonieri,j.15.12.88), em
que, evidentemente, não se cuidava de bem essencial ou de pnmelra neceSSIdade.

Levada a questão, em processo de vídeo~pôquer, para exame do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, decidiu a sua L a Câmara, sendo relator o juiz
Alberro Marino (Apelação n. 584.985/8, Rio Claro), em 23.11.89, que:

HNo concernente a se considerar a Lei de Economia Popular somente em
relação a artigos de primeira necessidade, considerados essenciais, essa interpretação
é inaceitável. Também os produtos destinados à cultura e ao próprio lazer devem ser
objetos de proteção Icga1."

indeterminado de pessoas, enquadrando~se tal atividade na regra incriminadora do
art. 2.°, inciso IX, da Lei n. I.52I!5I.

O primeiro acórdão conhecido foi o da 10. a Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal, sendo relator P. Costa Manso, que denegou ordem de habas corpus,
acolhendo parecer do Ministério Público, acentuando que, em tese, o vídeo~pôquer

constitui crime contra a economia popular (Rev. Tribunais, v. 624-317-8).

Sucederam-se outros acórdãos do mesmo Tribunal.

Assim, nos julgamentos do recurso de ofício n. 543.565/1, São Paulo, em 6.3.89
pela 11. a Câmara, ... relator. Benedicto. Camargo, e apelação 11.522.287/4 i São
Caetano do Sul, 1O.a Câmara do T.A.Crim., reI. P. Costa Manso, j.6.12.88 foi
consignado que:

"As hipóteses previstas no mencionado inciso IX (bola denevc, cadeias e
pichardismo) o foram a título meramente exemplificativo, a norma se referindo,
expressamente, também a « •..quaisquer outros equivalentes".

Ainda podem ser citados os seguintes julgamentos:

I. recurso de ofício n. 543.565/1, relator Haroldo Luz;

2. apelação e recurso de ofício n. 555.777/0, I.a Câmara do Tribunal de Alçada
Criminat reI. Carvalho Neto, julgamento em 8.6.89;

3. apelação de n. 548.167/3, 1l.a Câmara, reI. Segurado Braz;

4. recurso de ofício n. 549.793/1, 2. a Câmara, reI. Mafra Carbonieri;

5. recurso de ofício n. 548.409/1, 2. a Câmara, reI. Mafra Carbonierij

6. recurso dc ofício n. 575.609/1, 3. a Câmara, reI. Raul Motta e

7. recurso de ofício n. 548.449/2, 8. a Câmara, relator Silva: Pinto.

Na doutrina, tem,se o magistério de Manoel Pedro Pimentel que, em artigo a
rcspeito do Hvídeo~pôquer", afirmou:

" ... consoante as informações de que dispomos, a conclusão é no sentidode que
as máquinas de vídeo-pôquer (se verdadeira a notícia de que laudos pcriciais
constataram estarem programadas para fraudar o apostador) são artefatos adrcde
preparados para induzir em erro indeterminado número de pessoas, causando,lhes
prejuízo de natureza patrimonial".

"Por isso mesmo, a conceituação jurídica que melhor se ajustaria aos pressupos~

tos fáticos descritos seria a contida no art. 2.°, inc. IX, da Lei n. 1.521, de 26 de
dezembro de 1951 (Lei de Economia Popular)... '"

Há, assim, evidente atividade criminosa de quem, comas aludídas máquínas de
vídeo~pôquer, programadas pam que o ganho seja certo, engana os jogadores,
fazendo~os crer que poderão vir a ter alguma vantagem financeira. Pode um ou
outro ter pequenos ganhos. Não é o que importa nos delít()s contra a economia
popular. Os ganhos ilícitos em detrimcnto de número indeterminado· de pessoas
decorrem do fato de que a grande maioria perde. Aliás, segundo a programação das
máquinas, havendo ocasionalmente ganho por parte de um jogador, ocorrerá perda
ao jogador seguinte. Ainda, a vítima vai sendo induzida a fazer maiores apostas nas
quais o ganho já não é possível, ou se torna muito difíci1.
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trabalho esse já amplamente divulgado, juntado em vários processos'. Nele consta
experiência realizada com os dois melhores alunos do 6.° semestre do curso de
bacharelado em estatística da USPj fizeram os dois exaustivo treinamento com
máquinas de vídeo-pôquer a fim deme1hor conhecê-las; em seguida efetuaram jogos
e a percentagem de vitórias ficou em 22,8%.

As alegaçôes de insuficiência probante da prova pericial foram já várias vezes
examinada pelo Tribunal de Alçada Criminal de. São Paulo. Diversos acórdãos
admitiram, para condenações, os laudos; merecendo transcrição parte de suas
fundamentações:

"Essas seqüências são programadas, de forma imutável; pela máquina, não
tendo o apostador a menor possibilidade de alterar os resultados sucessivos de cada
jogada, pelo que, sempre, ínfima a possibilidade que ele tem de formar algum jogo
compensador ou, até mesmo, de um jogo qualquer. E como os percentuais de
formação dos jogos também são objeto da programação da máquina, conclui-se que
se um jogador obtiver algum resultado positivo, ao acioná-Ia, tal circunstância
implicará, inexoravelmente, na de que o apostador que a ele se seguir não terá as
mesmas possibilidades, uma vez que a seqüência de combinações desfavoráveis é,
sempre, bastante grande, vez ou outra interrompida, de acordo com a programação
imutável e já inserida na memória do computador, por algum jogo que abonará os
créditos ao usuário da máquina".

(Apelação 522.287/4, São Caetano do Sul, j.6.12.88, 1O.a. Câmara do
T.A.Crim., reI. P. Costa Manso).

"O caprichado e bem fundamentado laudo de fls. 38 a 46 demonstra que o jogo
computadorizado tem por finalidade fraudar apostadores.

Corporifica-se o crime porque a diabólica máquina, consoante demonstram, de
modo cabalas laudos acostados, sempre dá uma grande margem de lucros ao
proprietário (muito superior a cinqüenta por cento), em detrimento dos apostadores
considerados como um todo.

Não há equilíbrio, ainda que aproximado, entre os ganhos e perdas. Seja qual
for a programação do computador do "video-poker", as chances dos apostadores
ficará entre 20 a 28% (cf. fls. 161).

As asserçôes acima feitas estão lastreadas nos laudos periciais juntados aos autos
e, igualmente, no Trabalho, de alto nível, feito pelo Departamento de Estatística do
Instituto de Matemática de São Paulo, que designou dois alunos para desafiarem a
máquina. Estes, embora muito bem treinados e capacitados para duelarem com a
maldita, nos jogos realizados conseguiram uma percentagem de vitórias de apenas
vinte e quatro por cento. Tal índice, à evidência, dificilmente será alcançado por
pessoa que não esteja muito familiarizada com o "video-poker" (cf. fls. 187)."

(Recurso de ofício n.o 548.44912, São Paulo, j.15.6.89, 8.a Câmara do
T.A.Crim., Silva Pinto).

"As máquinas instaladas no estabelecimento montado pelos réus... estão preor
denadas para fraudar seus usuários - parcela indeterminada do público".

(Recurso de ofício 543.565/1, São Paulo, j.6.3.89, ReI. Benedicto Camargo).

Justitia, São Paulo, 52 (152). out./dez. 199088

Tem mesmo sido este o problema principal de prova, de vez que, da demonstra
ção do processo fraudulento, depende a configuração do delito do art;;2;0, IX, da
Lei 1.521/51.

Os laudos periciais atinentes ao vídeo-pôquer têm sido qualificados' de irregula
res porque são "cópias de outros laudos", "os peritos afirmam'. que "é impossível o
levantamento do programa, ou software" ou ainda "só são examinadas algumas das
máquinas apreendidas".

A impossibilidade, desnecessidade e inconveniência de exame' do software tem
sido justificada pelos peritos. A crescente utiliiação de computad6resveITirevérando
aos s~us usuários ~ue os ~r~gra~as'são no.rmalmente feitoscomcódigos"secretbs,
que visam preserva-los de Imltaçoes. AdemaiS, o exame de toda acodificàção'de um
programa é trabalho de pessoa altamente especializada, demorado e muito.custoso.
Salientam, ademais, os peritos que um determinado programa apresenta .sempre a
mesma forma de desempenho. .. '.' '. ......• ..... .' .... ." •

f\~te tais circu~~tâncias, em vez d~examinarem todas as máqui~a~'~preendidas
e venflcarem a codlftcação dos programas, os peritos seguiram outro caminho para
evidenciar o processo fraudulento.

Fundaram-se eles em alguns dados prevlOs;

1. examinaram imt:eriormente muitas máquinas; verificararri'asformasd~i-eali-
zação do jogo. ..... ."

. 2. levant~raIn as características fraudulentas das máquin'~;; dbtadâ~s~ITlpie de
rmcrochaves, mstaladas nas placas responsáveis pelo jogo, quê possibilitam aliera
ç?es, evitando-se a formação de certos jogos ou' reduzindo bas6inte ó pêrcentual de
VItÓria dos apostadores; verificaram ainda que as máquinas pôdêhi'cohtei- a inserção
no próprio programa, em caráter permanente, sem necessidacledé alternânCia
decorrente de manipulação das microchaves, de códigos que sempre prejudiquem o
apostador; .

3. perceberam que, em todas as. máquinas, há arriesma. ceHistiiuição dos
~o.mp.onentes eletrônicos, cdm disposição física serrielhante,e exercendo" ful1<;ôes
Identlcasj todas as placas são cópias de um mesmo programa; ..... ".

4. concluíram que o jogo de Vídeo-pôquer apresentado pelasmáq~inas~é SeTIlI)r~
o mesmo. ".

Os peritos afirmam, ainda, em seus laudos que o exame das máquin~srevela~~
percentual de jogos formados entre 20 e 27%, o que rÚíosignific:anec:essariamente o
percentual de gan~os porque, na hipótese de o jogador continúar apostando, ele
perde, mas os regIstros de jogos anteriores formados permanecemj ademais os
exame~ realizados indicam sempre que são poucos, ou inexistern,l'egistros riosj~gos
de maIor valor. . .

. Partindo desses pontos prévios, os peritos verificam, em cada processo, os
regIstros em algumas das máquinas apreendidas. Revelarri tais exa.mes sempre a
constância incrível daquela percentagem de jogos formados: 20 a 27%. Isso mostra
de forma iniludível que as máquinas estão programadas para possibilitarem aos
proprietários sempre uma margem certa de vantagem, com. prejuízo também certo
aos ~postadores. Não há jogo. Não há o fato aleatório. Existe uma mesma progra
maçao, com os mesmos resultados.

O : Estatística do Instituto de Matemática e Estatística de São
Paulo 1· .B~J~r sobre a "Chance de Vitória no Pôquer Eletrônico" pelos
m t hUp;//bdJUr.lIJ.goY.br R d . C 1 .Alb .. . . . .a emUL'~V0 "anu vv dgner o ngues e ar os erto de.. Bragança. Pereira',

Tem mesmo sido este o problema principal de prova, de vez que, da demonstra~
ção do processo fraudulento, depende a configuração do delito do art; 2,°, IX, da
Lei 1.521/51.

Os laudos periciais atinentes ao vídeo~pôquertêm sido qualificados de irregula
res porque são "cópias de Outros laudos", (los peritos afirmam que é impossível o
levantamento do programa, ou software" ou ainda "só são examinadas algumas das
máquinas apreendidas".

A impossibilidade, desnecessidade e inconveniência de exame do software tem
sido justificada pelos peritos. A crescente utilização de computadoresvern revelando
aos seus usuários que os programas são normalmente feitos comcódigos>secretos
que visam preservá-los de imitações. Ademais, o exame de toda a codificaÇão de u~
programa é trabalho de pessoa altamente especializada, demorado e muito custoso.
Salientam, ademais, os peritos que um determinado programa apresenta sempre a
mesma forma de desempenho.

Ante tais circunstâncias, em vez de examinarem todas as máquinas apreendidas
e verificarem a codificação dos programas, os peritos seguiram outro caminho para
evidenciar o processo fraudulento.

Fundaram~se eles em alguns dados preVIaS:

1. examinaram anteriormente muitas máquinasj verificaram as forinasde reali
zação do jogo.

. 2. levant~ram as características fraudulentas das máquinas, .dotadas sempre de
mIcrochaves, Instaladas nas placas responsáveis pelo jogo, que possibilitam. altera
ções, evitando-se a formação de certos jogos ou reduzindo bastante?IJercentúal de
vitória_do: apostadores; verificaram ainda que as máquinas podem conter a inserção
no propno programa, em caráter permanente,. sem necessidade·· de alternânCia
decorrente de manipulaçãO das microchaves, de códigos que sempre prejudiquem o
apostadorj

3. perceberam que,. em. todas as .. máquinas, há ainesmaconstituição .. dos
:o:up.onentes eletrônicos, com disposição física semelhante, e exercendo funções
IdentlCas; todas as placas são cópias de um mesmo programa;

4. concluíram que o jogo de vídeo~pôquerapresentado pelas máquinas é sempre
o mesmo.

Os peritos afirmam, ainda, em seus laudos que o exame das máquinas revela um
percentual de jogos formados entre 20 e 27%, o que não significa necessariamente o
percentual de ganhos porque, na hipótese de o jogador continuar apostando ele
perde, mas os registros de jogos anteriores formados permanecem; ademais' os
exame~ realizados indicam sempre que são poucos, Ou inexistem,l;egistros nos j~gos
de maIor valor.

. Partindo desses pontos prévios, os peritos verificam, em cada processo, os
regIstros em algumas das máquinas apreendidas. Revelam· tais .. exames·· sempre a
constância incrível daquela percentagem de jogos formados: 20 a 27%. Isso mostra
de forma iniludível que as máquinas estão programadas para possibilitarem aos
proprietários sempre uma margem certa de vantagem, com prejuízo também certo
aos apostadores. Não há jogo. Não há o fato aleatório. Existe uma mesma progra~
mação, com os mesmos resultados.

O Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística de São
Paulo r~e~lizou t:a?alho sobre a ({~hance de Vitória no Pôquer Eletrônico"pelos
matematlCos FlaVIO Wagner Rodngues e Carlos Alberto de Bragança Pereira,

4. RODRIGUES, Flávio Wagner e BRAGANÇA PEREIRA, Carlos Alberto de - Chance de vitória no pôquer
eletrônico. Departamento de Estatística. Instituto de Matemática e Estatística. Universidade de São Paulo. São
Paulo, novo 85.
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trabalho esse já amplamente divulgado, juntado em vários processos
4

• Nele consta
experiência realizada com os dois melhores alunos do 6. o semestre do curso de
bacharelado em estatística da USPj fizeram os dois exaustivo treinamento com
máquinas de vídeo~pôquer a fim deme1hor conhecê~las; em seguida efetuaram jogos
e a percentagem de vitórias ficou em 22,8%.

As alegações de insuficiência probante da prova. pericial foram já várias vezes
examinada pelo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Diversos acórdãos
admitiram, para condenações, os laudos; merecendo transcrição parte de suas
fundamentações:

"Essas seqüências são programadas, de forma imutável, pela máquina, não
tendo o apostador a menor possibilidade de alterar os resultados sucessivos de cada
jogada) pelo que) sempre, ínfima a possibilidade que ele tem de formar algum jogo
compensador ou, até mesmo, de um jogo qualquer. E como os percentuais de
formação dos jogos também são objeto da programação da máquina, conclui-se que
se um jogador obtiver algum resultado positivo, ao acioná-la, tal circunstância
implicará, inexoravelmente, na de que o apostador que a ele se seguir não terá as
mesmas possibilidades, uma vez que a seqüência de combinações desfavoráveis é,
sempre, bastante grande, vez ou outra interrompida, de acordo com a programação
imutável e já inserida na memória do computador, por algum jogo que abonará os
créditos ao usuário da máquina",

(Apelação 522.28714, São Caetano do Sul, j.6.12.88, 10. a. Câmara do
T.A.Crim., reI. P. Costa Manso).

"O caprichado e bem fundamentado laudo de fls. 38 a 46 demonstra que o jogo
computadorizado tem por finalidade fraudar apostadores.

Corporifica~seo crime porque a diabólica máquina, consoante demonstram) de
modo cabalas laudos acostados, sempre dá uma grande margem de lucros ao
proprietário (muito superior a cinqüenta por cento), em detrimento dos apostadores
considerados como um todo.

Não há equilíbrio) ainda que aproximado, entre os ganhos e perdas. Seja qual
for a programação do computador do "video-pokerll

, as chances dos apostadores
ficará entre 20 a 28% (cf. fls. 161).

As asserções acima feitas estão lastreadas nos laudos peíiciais juntados aos autos
e, igualmente, no Trabalho, de alto nível) feito pelo Departamento de Estatística do
Instituto de Matemática de São Paulo, que designou dois alunos para desafiarem a
máquina. Estes, embora muito bem treinados e capacitados para duelarem com a
maldita, nos jogos realizados conseguiram uma percentagem de vitórias de apenas
vinte e quatro por cento. Tal índice, à evidência, dificilmente será alcançado por
pessoa que não esteja muito familiarizada com o "video~poker)' (cf. fls. 187)."

(Recurso de ofício n.o 548.44912, São Paulo, ).15.6.89, 8.a Câmara do
T.A.Crim., Silva Pinto).

"As máquinas instaladas no estabelecimento montado pelos réus... estão preor
denadas para fraudar seus usuários - parcela indeterminada do público".

(Recurso de ofício 543.565/1, São Paulo, ).6.3.89, ReI. Benedícto Camargo).

Justilia, São Paulo, 52 (152), oul.!dez. 199088
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A prova oral quase sempre consiste nos depoimentos de pessoas que estavam
jogando nas máquinas no momento da apreensão delas por agentes policiais; As
vezes, são também ouvidos empregados da casa comercial que explora o vídeo
pôquer.

Nos crimes contra a economia popular, é atingido número indeterminado de
pessoas. A objetividade jurídica protegida não é o indivíduo mas a coletividade. As
pessoas que, estando jogando no momento da diligência policial, vêm a juízo, são
testemunhas.

O que se pretende nestes crimes com a prova testemunhal?

A demonstração de que havia máquinas e estavam operando, sendo permitida a
utilização pelos apostadores. Melhor ainda se ficar comprovado que pessoas efetua
vam jogos nas máquinas no momento da apreensão. Melhor também se forem
juntados cheques que revelarem perdas dos jogadores, e se alguns deles testemunha
rem em juízo suas perdas.

Evidenciado que a máquina está programada para "ganho certo" dos que a
exploram e prejuízo dos apostadores, pouco importa que um ganhe e outro perca. O
prejuízo advirá das pequenas ou grandes perdas individuais.

É o que afirmaram os três acórdãos abaixo citados:

"E, ad argumentandum, mesmo que inexistissem pessoas manejando as má
quinas, no momento em que a polícia chegou, a responsabilidade penal não estaria
arredada, porquanto as simples instalações das máquinas seriam mais do que
suficientes para caracterizar o crime, até porque, nessa parte, a lei, abrindo uma
exceção à regra geral, compara a mera tentativa à consumação."

"Permitir que um ou outro apostador, por raro golpe de sorte, vença a
máquina, nâo muda sua congênita natureza fraudulenta."

(Recurso de ofício 548.44912, 8. a Câm., reI. Silva Pinto.)

"A prova testemunhal cuidou de comprovar que as máquinas estavam sendo
utilizadas quando da apreensão."

(Apelação e recurso de ofício 575.609/1, 3. a Câm., reI. Raul Motta.)

Lembrando novamente o magistério de Elias de Oliveira, é de ser ressaltado
que, ao estudar o sujeito passivo das infrações penais, ressaltou cle:

"Nos crimes contra a economia popular, não se tem em conta a lesão ao
patrimônio individual, nem se visa em especial a proteger o patrimônio público, que
eles aliás não alcançam; considera-se, ao contrário, com razão,. que a ofensa é

5. Prova testemunhal. Vítimas

mecânicas que interferiam na programação e resultado dos jogos, tornando-os nâo
aleatórios, no que consistiu a fraude combatida.

Restou provado que, em face da programação, as máquinas de vídeo-pôquer,
em relação ao apostador, ganham mais de sete jogos;déhtredez'reálizados, por um
ou mais jogador, consistindo a programação, o processo fraudulento a que se refere
o inciso IX, do artigo 2.°, da Lei 1.521151." .'

(Apelação e recurso de ofício n. 575.60911, 3. a Câm., reLR~ulMotta).

------ ------_._..._-_..._-

550.777/0, La Cãm., reI. Carvalho Neto).(R
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"Conforme se depreende do exaustivo laudo pericial, o resultado dos jogos
prescinde de qualquer tipo de habilidade do apostador, porque depende da progra
mação secreta inserida pelo fabricante da máquina, via de regra limitada a uma
porcentagem favorável ao jogador, em torno de 20 a 27% sobre o. total de. jogos
formados em cada máquina"_

"Desprocedem, de resto, as críticas endereçadas ao trabalho criminalístico. Não
se fazia necessária uma análise minuciosa de cada uma das máquinas, principalmen
te porque a programação imposta ao computador é segredo do fabricante (fls. 82).
Daí, a invariabilidade do mecanismo do jogo permitir um exame' de· amostragem,
que, por sinal, não se apartou do normalmente observável. Por isso e porque, de
acordo com Klaus Tiederman, "La programación de una computad()rexige~por
cierto~ considerables conócimientos técnicos,' pero los resultadosdeJos proce
sos se verifican comumente de acuerdo con instrucciones preéisás;las cuales
no dejan espacio para decisiones independientes." (Poder econÔmico v delito,
trad. de Mantilla Villegas, Barcelona Ariel, 1985, p. 132). Nada há a,censurar o
laudo de fls. 75/87,desimportando estejama compô-lo várias n~prografias,porque,
no essencial, descreveu fundamentadamente o processofraudulento contido nas
máquinas apreendidas". ......

(Apelação 534.569/8 - São Paulo; j.20.4.89j 2. a Câmara doTA.Crim" reI.
Haroldo Luz).

"Uma das características das máquinas de vídeo-poker é a existência de
microchaves mecânicas, que interferem no software (prográmadejogo) e substi
tuem o curso aleatório das seqüências por um comando fraudulento .. ,"

"A essa conclusão chegaram os peritos do Institlll:oCle CrirnÍli:à1fstica de São
Paulo, após demorados estudos que permitiram a afirmação de que:sempre,nesse
jogo, o apostador é fraudado"

(Recurso de ofício n. 548.409/1, 2. a Câm.; reI. Mafra Carbbru.eti).

"Essas seqüências são programadas, de forma imutável, pelá má.qUiJ:la,rião
tendo o apostador a menor possibilidade de alterar os resultadossucessi\'os' de cada
jogada, pelo que, sempre, ínfima a possibilidade que ter'nele de formar a:lgumjogo
compensador, ou até mesmo, de um jogo qualquer. E como os percentuais de
formação dos jogos também são objeto da programação da máquina, conclui-se que
se um jogador obtiver algum resultado positivo, ao acioná-la, tal circunstância
implicará, inexoravelmente, na de que o apostador que a e1e se seguir não terá as
mesmas possibilidades, uma vez que a seqüência de combinações desfavoráveis é,
sempre, bastante grande, vez ou outra interrompida, de acordo com a programação
imutável e já inserida na memória do computador, por algum jogo que abonará
créditos ao usuário da máquina."

(Recurso de ofício n. 536.09113, lO.a Câmara, reI. P. Costa Manso).

"Convence particularmente a afirmativa contida no latido complementar do
Instituto de Criminalística: todas as placas de vídeo-pôquer são cópias de um
mesmo projeto. Examinou-se uma, examinou-se todas".

"Em suma, conclui-se, como todos os laudos, que referidas máquinas operam de
maneira fraudulenta mediante artifícios eletrônicos."

'. "A· B~J~r 01' sua vez, não deixa dúvidas que as máqilirias apreendidas
'. hUp://bdJur.llJ.gov.br· d .. . ".. d' ,. .. .... d ..·· heram c.~.uu",~ U~ jJ''''~''''' e mlcroprocessamentos e Jogos, e estas·. e·mlcroc aves

"Conforme se depreende do exaustivo laudo pericial, o resultado dos. jogos
prescinde de qualquer tipo de habilidade do apostador 1 porque depende. da progra
mação secreta inserida pelo fabricante da máquina, via de regra limitada a uma
porcentagem favorável ao jogador, em torno de 20 a 27% sobre o total de jogos
formados em cada máquina".

HDesprocedern, de resto, as críticas endereçadas ao trabalho criminalístico; Não
se fazia necessária uma análise minuciosa de cada uma das máquinas, principalmen~

te porque a programação imposta ao computador é segredo do fabricante (fls. 82).
Daí, a invariabilidade do mecanismo do jogo permitir um exame de amostragem,
que, por sinal, não se apartou do normalmente observável. Por.iss().{':. porque, de
acordo com Klaus Tiederman, "La programadón de una eomputado~exige,por

derto, considerables eonocimientos técnicos, pero los resultados. delas proee~

sos se verifican comumente de acuerdo .. eon instrucciones precisas, las. cuales
no dejan espacio para decisiones independientes." (Poder econômico y delito,
trad. de Mantilla Villegas, Barcelona Ariel, 1985, p. 132). Nada há a. censurar o
laudo de fls. 75/87, desimportando estejam a compô~lo várias reprografias,porque,
no essencial, descreveu fundamentadamente o processo.fraudulento.contido nas
máquinas apreendidas",

(Apelaçáo 534.569/8 - São Paulo, j.20.4.89, 2. a Cámara do T.A.Crim" reI.
Haroldo Luz).

"Uma das características das máquinas de vídeo..poker é a existência de
microchaves mecânicas, que interferem no software (programa de jogo) e substi
tuem o curso aleatório das seqüências por um comando fraudulento ..."

"A essa conclusão chegaram os peritos do Instituto de Crimiúalística de São
Paulo, após demorados estudos que permitiram a afirmação de que sempre, nesse
jogo, o apostador é fraudado"

(Recurso de oficio n. 548.409/1, 2. a Câm., reI. Mafra Carbonieri).

"Essas seqüências são programadas, de forma imutável, pela máquina, não
tendo o apostador a menor possibilidade de alterar os resultados· sucessivos de cada
jogada, pelo que, sempre, ínfima a possibilidade que tem ele de formar algum jogo
compensador, ou até mesmo, de um jogo qualquer. E como os percentuais de
formação dos jogos também são objeto da programação da máquina, conclui-se que
se um jogador obtiver algum resultado positivo, ao acIoná-la, tal circunstância
implicará, inexoravelmente, na de que o apostador que a ele se seguir não terá as
mesmas possibilidades, uma vez que a seqÜência de combinações desfavoráveis é,
sempre, bastante grande, vez ou outra interrompida, de acordo com a programação
imutável e já inserida na memória do computador, por algum jogo que abonará
créditos ao usuário da máquina."

(Recurso de ofício n. 536.09113, 1O.a Câmara, reI. P. Costa Manso).

"Convence particularmente a afirmativa contida no laudo complementar do
Instituto de Criminalística: todas as placas· de vídeo-pôquer são cópias de um
mesmo projeto. Examinou~se uma, examinou~se todas".

"Em suma, conc1ui~se, como todos os laudos, que referidas máquinas operam de
maneira fraudulenta mediante artifícios eletrônicos."

(Recurso de ofício 550.777/0, 1. a Cám., rel. Carvalho Neto).

HA prova pericial, por sua vez, não deixa dúvidas que as máquinas apreendidas
eram dotadas de placas de microprocessamentos dcjogos, cestas demicrochaves
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mecânicas que interferiam na programação e resultado dos jogos, tornando-os não
aleatórios, no que consistiu a fraude combatida.

Restou provado que, em face da programação, as máquinas de vídeo'pôquer,
em relação ao apostador, ganham mais de sete jogos, dentre dez realizados, por um
ou mais jogador, consistindo a programação, o processo fraudulento a que se refere
o inciso IX, do artigo 2.°, da Lei 1.521/51."

(Apelaçáo e recurso de ofício n. 575.60911, 3.a Câm., rel. Raul Motta).

5. Prova testemunhal. Vítimas

A prova oral quase· sempre consiste nos depoimentos de pessoas que estavam
jogando nas máquinas no momento da apreensão delas por agentes policiais; As
vezes, são também ouvidos empregados da casa comercial que explora o vídeo
pôquer.

Nos crimes contra a economia popular, é atingido número indeterminado de
pessoas. A objetividade jurídica protegida não é o indivíduo mas a coletividade. As
pessoas que, estando jogando no momento da diligência policial, vêm a juízo, sâo
testemunhas.

O que se pretende nestes crimes com a prova testemunhal?

A demonstração de que havia máquinas e estavam operando, sendo permitida a
utilização pelos apostadores. Melhor ainda se ficar comprovado que pessoas efetua~

vam jogos nas máquinas no momento da apreensão. Melhor também se forem
juntados cheques que revelarem perdas dos jogadores, e se alguns deles testemunha~

rem em juízo suas perdas.

Evidenciado que a máquina está programada para "ganho certo" dos que a
exploram e prejuízo dos apostadores, pouco importa que um ganhe e outro perca. O
prejuízo advirá das pequenas ou grandes perdas individuais.

É o que afirmaram os três acórdãos abaixo citados:

HE, ad argumentandum, mesmo que inexistissem pessoas manejando as má~

quinas, no momento em que a polícia chegou, a responsabilidade penal não estaria
arredada, porquanto as simples instalações das máquinas seriam mais do que
suficientes para caracterizar o crim.e, até porque, nessa parte, a lei, abrindo uma
exceção à regra geral, compara a mera tentativa à consumação."

"Permitir que um ou outro apostador, por raro golpe de sorte, vença a
máquina, não muda sua congênita natureza fraudulenta."

(Recurso de oficio 548.44912, 8. a Câm., rel. Silva Pinto.)

"A prova testemunhal cuidou de comprovar que as máquinas estavam sendo
utilizadas quando da apreensão."

(Apelação e recurso de ofício 575.609/1, 3. a Câm., rcl. Raul Motta.)

Lembrando novamente o magistério de Elias de Oliveira, é de ser ressaltado
que, ao estudar o sujeito passivo das infrações penais, ressaltou ele:

"Nos crimes contra a economia popular, não se tem em conta a lesão ao
patrimônio individual, nem se visa em especial a proteger o patrimônio público, que
eles aliás não alcançam; considera~se, ao contrário, com razão, que a ofensa é

 

 



6. Considerações finais.
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dirigida, sobretudo, contra o patrimônio do povo, perturbando o bem-estar social e
o seu poder econômico, pelo assalto ganancioso dos infratores."s

As questões examinadas não esgotam o rol de todas as que surgiram nos
diversos processos de vídeo-pôquer. Foram as principais.

Há, em outros pareceres e acórdãos, maneiras diversas de examinar o delito de
vídeo-pôquer, tal como a interessante forma de compará-lo com o "jogo viciado", a
"carta marcada" etc... Há, ainda, posição minoritária norribl.lOalde Alçada
Criminal de São Paulo que prefere enquadrar a exploração das máquinas de
vídeo-pôquer na contravenção de jogo de azar, definida no art. 50 da Lei das
Contravenções Penais.6

Mas, como salientado de início, o objetivo foi tão-som.entede trazer elementos
para a atuação do Promotor de Justiça Criminal, mostrando as questôes principais
normalmente levantadas nos processos, e a maneira como vêm sendo repelidas. Por
isso mesmo, não houve a preocupação de realizar pesquisas doutririárias; havendo
poucas citações, justamente as que vêm sendo consignadas nos pareceres emitidos.
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5. ELIAS DE OLIVEIRA. op. cit.. , p.9.
6. Vcr o ,pmei,,, " <1i<rn..." ".vada no julgamento do recurso de ofício de n. 536.09112, efetuado pela 10.a Câmara do

:iminal de Sâo Paulo. cm 7.6.1989, em que prevaleceu a tese de que a exploração das
BDJur uer consiste crime contra a economia po~ula~ e não jog~ .d~ a~ar,.se~do r~~~tor.. ~.Co~ta

hup;/lbdjur.llj.gov.br'iz Souza R.êgo que defendia a caracterização da contravenção de jogo de azar. As duas
u;:se:s foram onlnan[emente exarnlnadas.
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As questôes examinadas não esgotam o rol de todas as que surgiram nos
diversos processos de vfcieo,pôquer. Foram as principais.

Há, em outros pareceres e acórdaos, maneiras diversas deexaminarodelito de
vídeo~pôquer, tal como a interessante forma de compará~lo com o '(jogo viciado", a
"carta marcada" etc... Há, ainda, posição minoritária no TribunaLde Alçada
Criminal de São Paulo que prefere enquadrar a exploração das máquinas de
vídeo-pôquer na contravenção de jogo de azar I definida no art. 50 da Lei das
Contravenções Penais.

6

Mas, como salientado de início, o objetivo foi tão,somente· de trazer elementos
para a atuação do Promotor de Justiça Criminal, mostrando as questões principais
normalmente levantadas nos processos, e a maneira como vêm sendo repelidas. Por
isso mesmo, não houve a preocupação de realizar pesquisas· doutririárias j havendo
poucas citaçôes, justamente as que vêm sendo consignadas nos pareceres emitidos.

5. ELIAS DE OLIVEIRA, op. cit.. , p.9.
6. Ver a respeito a dillcussão travada no julgamento do recurso de ofício de n. 536.09112, efetuado pela 10.a Câmara do

Tribunal de AJ:çada Criminal de São Paulo, em 7.6.1989, em que prevaleceu a tese de que a exploração das
máquinas de vídeo-pôquer consiste crime contra a economia popular e oão jogo de azar, sendo relator P.Costa
Manso; foi vencido o Juiz Souza Rêgo que defendia a caracterizriçãoda contravenção de jogo de azar. As duas
teses foram brilhantemente examinadas.

 

 




