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Enganam-se aqueles que pensam que a legalização do jogo seria bom para o país 

porque fonte de novos empregos e arrecadação de tributos e fundos sociais. Outras questões devem 

ser sopesadas. Uma delas é que, fora a criação de empregos, nada do que alardeiam os defensores 

dessa legalização ocorreu durante o período em que o funcionamento dos bingos foi autorizado, 

entre os anos de 1998 e 2002 (Lei Pelé), quando a arrecadação de tributos foi ínfima, assim como as 

cifras repassadas para as entidades desportivas, apesar da enorme lucratividade do negócio. Isso 

porque  a  contabilidade  era  rotineiramente  forjada,  eram  simulados  repasses  a  federações 

desportivas,  muitas  delas  que somente  existiam no papel,  e  as  empresas  não raras  vezes  eram 

constituídas por “laranjas” e verdadeiramente controladas por “bicheiros”. Escândalos envolvendo o 

pagamento de propina a agentes públicos culminaram com a revogação da legislação que autorizava 

essa atividade.

E o que teria mudado de lá para cá? Muitos sustentam que dessa vez o projeto de 

lei  que tramita na Câmara dos Deputados criaria mecanismos suficientes ao controle do Estado 

contra  a  lavagem  de  dinheiro  e  a  sonegação  de  impostos,  e  que,  assim,  seriam  arrecadados 

anualmente bilhões de reais em tributos, e criados milhares de postos de trabalho, sendo que parte 

do lucro seria dividido entre a saúde, os esportes, a cultura e a segurança pública. Os programas de 

computador dos jogos seriam definidos tecnicamente e homologados pelo Ministério da Fazenda, e 

estariam ligados em tempo real com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e a 

Receita Federal.

Mas seria por demais pueril crer que efetivamente esses mecanismos mudariam a 

triste realidade fática que permeia a exploração da jogatina no Brasil. 

Em audiência pública ocorrida em abril de 2010, na Câmara dos Deputados, para 

debater  esse  projeto,  o  presidente  do COAF foi  taxativo  ao afirmar que “os mecanismos para 

mitigar os riscos das casas de jogos que constam da proposta atual não são adequados”. Ora, se os 

próprios órgãos que seriam os responsáveis pela fiscalização dos bingos manifestaram publicamente 
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a absoluta falta de condições de fazê-lo, como esperar que o país esteja preparado para a liberação 

da jogatina? 

Esse quadro se agrava ao considerarmos a estimativa de criação de nada menos do 

que mil e quinhentos bingos no Brasil a curto prazo, quantidade absurda e em descompasso com a 

estrutura dos órgãos nacionais de controle. Para se ter uma ideia da realidade de outros países da 

América Latina, na Argentina existem setenta casas de jogos oficiais, enquanto no Chile são sete.  

Nem se somados todos os cassinos do mundo se chegaria a quantidade prevista para o Brasil.

E mesmo que a legislação fosse formalmente perfeita, o país seria, neste momento 

histórico,  irremediavelmente  refratário  à  concreção  material  de  qualquer  dos  dispositivos  de 

controle dispostos no projeto de legalização dos bingos. A assertiva parte de pressuposto erigido a 

uma das verdades absolutas identificáveis no estudo da criminalidade organizada: o jogo que se 

pretende legitimar não será uma atividade econômica aberta a novos empreendedores. Ele já tem 

“dono”: o mega-contraventor, que está disposto a corromper a tudo e a todos e a manter o “seu” 

território. 

Não há exagero na afirmação. Como exemplo podem ser mencionados os fatos 

revelados na sentença da Operação Furacão, divulgada na semana passada pelas mídias escritas e 

faladas, em que chefes da jogatina no Rio de Janeiro foram condenados a penas que chegaram a 

quarenta e oito anos de reclusão. 

Nesse contexto é de se perguntar: qual empreendedor honesto, com dinheiro lícito 

e bons propósitos, apostaria nessa atividade? 

Não obstante todos os esforços que têm sido empreendidos, o Brasil ainda não foi 

capaz de transformar este status quo, e certamente não será com a simples legalização dos bingos 

que esse objetivo será alcançado. 

Mas ao contrário de outros tempos há hoje uma comunhão enorme de esforços das 

autoridades públicas em promover uma verdadeira assepsia nessa realidade sórdida, com a prisão e 

a  condenação  de  corruptos  e  corruptores  até  em altos  escalões  da  República,  além da  asfixia 
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financeira dessas quadrilhas por meio do sequestro de bens objeto de lavagem de dinheiro e da 

apreensão  e  destruição  diuturnas  de  milhares  de  máquinas  caça-níqueis.  Em  outra  frente, 

especialistas sérios e comprometidos preconizam a tipificação do “jogo do bicho” e da exploração 

de caça-níqueis como crimes e não meras contravenções penais. 

Espera-se  que  o  Congresso  Nacional  conclua  que  não  é  definitivamente  o 

momento de se discutir a legalização dos bingos.

José Augusto Simões Vagos é Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro

(Publicado no jornal “O Popular” em 18/03/2012 – página 9)

3


