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DECRETO-LEI Nº 9.215, DE 30 DE ABRIL DE 1946
Proibe a prática ou a exploração de jogos de
azar em todo o território nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, e
Considerando que a repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência
universal;
Considerando que a legislação penal de todos os povos cultos contém preceitos
tendentes a êsse fim;
Considerando que a tradição moral jurídica e religiosa do povo brasileiro e
contrária à prática e à exploração e jogos de azar;
Considerando que, das exceções abertas à lei geral, decorreram abusos nocivos à
moral e aos bons costumes;
Considerando que as licenças e concessões para a prática e exploração de jogos de
azar na Capital Federal e nas estâncias hidroterápicas, balneárias ou climáticas foram dadas a
título precário, podendo ser cassadas a qualquer momento:
DECRETA:
Art. 1º Fica restaurada em todo o território nacional a vigência do artigo 50 e seus
parágrafos da Lei das Contravenvenções Penais (Decreto-lei nº 3.688, de 2 de Outubro de
1941).
Art. 2º Esta Lei revoga os Decretos-leis nº 241, de 4 de Fevereiro de 1938, n.º
5.089, de 15 de Dezembro de 1942 e nº 5.192, de 14 de Janeiro de 1943 e disposições em
contrário.
Art. 3º Ficam declaradas nulas e sem efeito tôdas as licenças, concessões ou
autorizações dadas pelas autoridades federais, estaduais ou municipais, com fundamento nas
leis ora, revogadas, ou que, de qualquer forma, contenham autorização em contrário ao
disposto no artigo 50 e seus Parágrafos da Lei das Contravenções penais.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 30 de Abril de 1946, 125º da Independência e 58º da
República.
EURICO G. DUTRA
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LEI Nº 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1993
Revogada pela Lei Ordinária nº 9615 de 24 de Março de 1998

Institui normas gerais sobre desportos e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às
normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático
de Direito.
§ 1º A prática desportiva formal é regulada por normas e regras nacionais e pelas
regras internacionais aceitas em cada modalidade.
§ 2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus
praticantes.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 2º O desporto, como direito individual, tem como base os seguintes
princípios:
I - soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática
desportiva;
II - autonomia, definido pela faculdade de pessoas físicas e jurídicas organizaremse para a prática desportiva como sujeitos nas decisões que as afetam;
III - democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas
sem distinções e quaisquer formas de discriminação;
IV - liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a
capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não a entidades do setor;
V - direito social, caracterizado pelo dever do Estado de fomentar as práticas
desportivas formais e não-formais;
VI - diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto
profissional e não-profissional;
VII - identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional;
VIII - educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser
autônomo e participante e fomentado através da prioridade dos recursos públicos ao desporto
educacional;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

