
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO Nº 14.310/2015

AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 0008430-23.2015.8.16.0024

AUTORA DO FATO: ELZA FERREIRA DOS SANTOS

OBJETO: ART. 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EMENTA: JOGOS DE AZAR. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. CONTRAVENÇÃO PENAL (ART.

50  DO  DECRETO-LEI  Nº  3688/41).  TIPICIDADE  DA  CONDUTA.  ATIVIDADE  ILÍCITA.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Termo Circunstanciado de Infração Penal foram

instaurados para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 50 do Decreto-Lei

nº 3.688/411 (estabelecer ou explorar jogos de azar),  atribuído a Elza Ferreira dos

Santos.

1 Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o
pagamento de entrada ou sem ele: 
Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se
os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local. 
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Após  a  instrução  processual,  o  Ministério  Público,  por  meio  de  seu

Promotor  de  Justiça,  Márcio  Soares  Berclaz,  às  fls.  16-v,  manifestou-se  pelo

arquivamento dos autos, tendo em vista que a noticiada é pessoa idosa, aposentada e

analfabeta e por não saber que a guarda da máquina caça-níquel era ilegal, com base

no erro de proibição, concluiu que lhe faltava a comprovação do elemento subjetivo

doloso para a deflagração da ação penal. 

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, a Juíza de Direito Gabriela

Scabello  Milazzo  Taques  proferiu  a  decisão  de  fls.  04,  discordando  da  promoção

ministerial  de arquivamento,  sob o argumento de que “a noticiada reconhecia que

possuía as máquinas de caça níquel  e inclusive dividia os lucros com o proprietário

delas”. Assim, a alegação de que ela desconhecida a ilegalidade de sua conduta não é

apta a descartar a prática do delito. Nestes termos, determinou o encaminhamento

dos autos  a  esta Procuradoria-Geral  de Justiça,  aos  fins  do disposto no art.  28  do

Código de Processo Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial de fls. 16-v, que promoveu o arquivamento

dos autos com base no erro de proibição.

Preliminarmente  à  análise  acerca  da  pertinência  da  promoção  de

arquivamento,  faz-se  necessário  exame  dos  elementos  informativos  carreados  aos

autos.  

2



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

A descrição sumária da ocorrência, no Boletim de Ocorrência de fls. 08,

registra que: 

“Após  recebimento  de  denúncias  nº  041-1526/2015,  041-

1545/2015, por ordem deste Delegado, foi designada a equipe até o

local  para  averiguações  necessárias  e  foi  encontrado  duas

máquinas do tipo caça níquel em posse de Elza Ferreira dos Santos,

a qual  foi  encaminhada para esta Delegacia,  juntamente com as

máquinas, para os procedimentos cabíveis”.

A noticiada Elza Ferreira dos Santos, às fls.  08-v, relatou que: “pegou

essas  máquinas  de  um  tal  de  ‘Ivair’,  que  não  sabe  onde  reside,  não  sabe  as

características físicas, e disse que não sabia que era ilegal ter a posse dessas máquinas.

Que fez um acordo verbal com ‘Ivair’ que passaria a metade dos lucros obtidos com as

máquinas para o mesmo. Que conheceu ‘Ivair’ quando este estava procurando casa

para alugar, não tem nenhum conhecido comum com esta pessoa. Que faz\ mais de 30

dias que não aparece para receber os lucros”. 

Assim, verifica-se que a exploração de jogo de azar mediante o uso das

máquinas  de “caça-níqueis”,  definida  no art.  50  da Lei  de  Contravenções  Penais  –

Decreto-Lei  nº  3.668/41  -  já  foi  reconhecida  como  atividade  ilícita  e  típica,  pois

capitulada no art. 50 da Lei de Contravenções Penais.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais

Superiores, como se vê pelas seguintes decisões:

“HABEAS  CORPUS  PREVENTIVO.  EXPLORAÇÃO  DE  MÁQUINAS

ELETRÔNICAS. JOGO DE AZAR. CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS:

CONTRAVENÇÃO (ART.45, CAPUT, DO DECRETO LEI N.º 6.259/44) E

CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR (ART.2º,INCISO IX, DA LEI N.º

1.521/51). RETENSÃO DE IMPEDIR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS
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POLICIAIS E A APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.

A exploração de máquinas eletrônicas de concursos prognósticos,

como os caça-níqueis, as de video-pôquer e similares, efetivamente,

configura prática de jogo de azar, considerada ilegal, podendo ser

enquadrada  na  contravenção  penal  do  art.  50  do Decreto  Lei  n.

3.688/41 ou do art. 45 do Decreto Lei n.º 6.259/44, ou, inciso IX da

Lei  n.º  1.521/51.  Precedentes  do STJ.  2.  Descabimento do pedido

deduzido da impetração, que se traduz em verdadeira pretensão de

conseguir  do  Poder  Judiciário  salvo-conduto  genérico  contra  ação

policial  investigatória  e  repressiva,  sem  qualquer  respaldo  legal,

porquanto  não  se  pode  dizer,  de  antemão,  se  cada  uma  das

instituições envolvidas desenvolve ou não atividade lícita. 3. Habeas

corpus  denegado.”  (STJ,  Corte  Especial,  Relator  Ministro  EDSON

VIDIGAL, publicação DJ 06/12/2004 - destacamos). 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE

DE  BINGOS.  ILICITUDE.  AGRAVO  CONHECIDO  PARA  NEGAR

SEGUIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL.  A  LEI  COMPLEMENTAR  N.

116/2003  NÃO  LEGITIMA  A  PRÁTICA  DE  JOGOS  DE  AZAR.  1.

Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação

jurisdicional  foi  dada  na  medida  da  pretensão  deduzida,  como se

depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou os temas

abordados no recurso de apelação, qual seja, a ilegalidade dos jogos

de  bingos.  2.  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é

assente  em  afirmar  que  a  exploração  e  funcionamento  das

máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares é de

natureza ilícita, revelando prática contravencional descrita no art.

50 da Lei de Contravenções Penais. (RMS 21.422/PR, Rel. Min. Luiz

Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em  16.12.2008,  DJe  18.2.2009.).

Precedentes.  Súmula  83/STJ.  3.  O  Tribunal  de  origem  decidiu

corretamente  ao  reformar  a  sentença,  negando  a  segurança
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concedida, uma vez que obedeceu rigorosamente ao enunciado da

Súmula Vinculante 2/STF. 4. Ademais, ficou decidido por esta Corte

que a Lei Complementar n. 116/2003 não legitima a prática de jogos

de azar, como os denominados caça-níqueis,  deixando de prever,

expressamente,  que  se  enquadram  no  conceito  de  diversões

eletrônicas; e que também não revogou a norma contida no art. 50

do  Decreto-Lei  n.  3.688/1941  (Lei  de  Contravenções  Penais).

Sobretudo, em razão da realização de jogos de azar, sem amparo

legal, vulnerar a ordem pública, a economia popular e o direito dos

consumidores (além de infringir a legislação penal, notadamente os

arts.  50 e 51 da Lei de Contravenções Penais). (Precedente: REsp

813.222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em

8.9.2009, DJe 4.5.2011.) 5. Dessa forma, impossível prestar suporte à

ação interposta pela recorrente visando que lhe fosse garantido o

regular exercício do direito de explorar as atividades de bingo, sob o

fundamento  de  que  é  lícita  a  exploração  da  atividade.  Agravo

regimental  improvido.”  (STJ,  AgRg  no  AREsp  98031/SP,  Ministro

HUMBERTO MARTINS (1130), 2ª Turma, Julgamento 19/02/2013).

“PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  APREENSÃO  DE  MÁQUINAS  "CAÇA-

NÍQUEIS".  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCESSÃO.  REEXAME

NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO. ART. 50 DA LCP. VIGÊNCIA. COSTUME.

REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. PRINCÍPIOS DA

ISONOMIA  E  DA  LIBERDADE.  NÃO-FUNDAMENTAÇÃO  PARA

CONDUTAS  ILÍCITAS.  RECURSOS  PROVIDOS.  1.  O  ordenamento

jurídico penal brasileiro não permite revogação de lei pelo costume.

2. "Evidencia-se o risco de grave lesão à ordem social e à ordem

jurídica conquanto a exploração de jogo de azar mediante máquinas

de  “caça-níqueis”,  definida  no  art.  50  da  Lei  de  Contravenções

Penais  já  foi  reconhecida  como  atividade  ilícita  por  inúmeras

decisões desta Corte, dentre as quais destaca-se o REsp 474.365/SP,
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Quinta Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 5/8/03; ROMS 15.593/MG,

Primeira Turma, DJ 2/6/03 e ROMS 13.965/MG, Primeira Turma, DJ

9/9/02, ambos da relatoria do Min. JOSÉ DELGADO". (AgRg no AgRg

na STA 69/ES, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, Corte Especial, DJ 6/12/04)

3. Os direitos fundamentais da isonomia e da liberdade consagrados

na  Constituição  Federal  não  podem  servir  de  esteio  às  condutas

ilícitas,  não  importando  a  condição  social  do  agente  infrator.  4.

Recursos  providos  para  reformar  o  acórdão  e  cassar  a  segurança

anteriormente concedida.” (STJ, REsp 745954/RS, 5ª Turma, Ministro

ARNALDO ESTEVES LIMA (1128), Julgamento 18/08/2009). 

O fato de a noticiada ter dito que “não sabia que era ilegal ter a posse

dessas máquinas” não a exime, pelo menos nesta fase,  da responsabilidade penal,

pois, além de objetivar lucro com as máquinas e não indicar seu proprietário, constitui

matéria referente ao  desconhecimento da ilicitude do fato,  erro de proibição, a qual

importa  em  futuro  exame  aprofundado  do  conjunto  fático-probatório,  pois  a

consciência da ilicitude da qual resulta a apreensão do sentido axiológico das normas

de cultura, independentemente de leitura do texto legal, poderá ser oportunamente

analisada. 

Por ora, basta apenas a existência de  indícios suficientes da  autoria e

prova da materialidade, tendo em vista imperar, nessa fase final da formação da culpa,

o brocardo in dubio pro societate.

Assim, como visto, o Decreto-Lei 3.688/41 é norma penal vigente, que

foi recepcionada pela Constituição Federal e, portanto, plenamente aplicável àqueles

que exploram o jogo de azar. Desnecessária a realização de perícia nos equipamentos

apreendidos,  pois  apresentam  características  únicas  e  marcantes,  as  quais  são

facilmente constatadas. Tipicidade comprovada quanto à exploração de jogos de azar,

mediante a utilização de máquina  caça-níquel apreendida na casa da noticiada, que
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pretendia  obter  lucros  de  terceiros2,  portanto,  acessível  ao  público,  permitindo,

sabidamente, a realização de jogo em que o resultado não depende da habilidade do

jogador, mas tão somente da sorte.

3. CONCLUSÃO

 Diante  do  exposto,  em respeito  à  independência  funcional  do  digno

representante  do  Ministério  Público  que  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,

Promotor de Justiça Márcio Soares Berclaz, às fls. 16-verso, sugere-se a designação de

outro promotor de Justiça para atuar no feito, tendo em vista a ocorrência do delito

de  estabelecer  ou  explorar  jogo  de  azar,  capitulado  no  art.  50  do  Decreto-Lei  nº

3.688/41, acompanhando a demanda nos seus ulteriores termos.

Curitiba, 17 de agosto de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
 Procurador de Justiça

2 Conforme a própria versão da noticiada às fls. 08-verso. 

7


