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O presente estudo trata dos jogos de azar no Brasil, relacionando a norma e 
realidade social, desta maneira, inicialmente é abordado as noções básicas dos 
jogos de azar, analisando o passado dos jogos, conceito, e a ligação dos jogos 
como fenômeno cultural e popular. Posteriormente vem a ser analisado, as normas 
em conexão com os jogos, verificando comentários de Doutrinadores sobre, o art. 50 
da lei de contravenções penais (Decreto lei 3.688/41, que trata dos jogos de azar), 
adiante, é abordado sobre os preceitos constitucionais da livre iniciativa e liberdades 
fundamentais, fundamentos constitucionais que são feridos pelo o art. 50, aos olhos 
do Tribunal do Rio Grande do Sul que declarou o mesmo inconstitucional por estes 
preceitos constitucionais, ulteriormente no que tange as normas em relação aos 
jogos de azar, é complementado ao estudo, o projeto de lei do Senado nº 186 de 
2014, que dispõe sobre a regulamentação dos jogos de azar no Brasil, com 
argumentos de menos custos ao Estado, desmoralizar o crime organizado e 
extraordinária arrecadação através da tributação dos jogos. Por fim no que abrange 
o tema, é realizado o estudo sobre a realidade social, de maneira que, é disposto os 
aspectos favoráveis e desfavoráveis aos jogos, assim, é analisado também à 
prevalência dos costumes sobre a proibição legal, enfim, confrontando a realidade 
social com a norma. Os objetivos a serem obtidos com o trabalho cientifico, versão 
sobre as, principais causas e fatores que existem entre a norma e realidade social, 
tendo por base a cultura, costumes, economia e principalmente no que tange a 
sociedade de maneira geral. Constam ainda, como objetivos específicos, 
desenvolver noções gerais e históricas dos jogos de azar, verificando a cultura, 
explanar sobre normas e entendimentos demonstrando a diversidade existente e 
compreender como a norma está ultrapassada perante a realidade social, buscando 
a adequação social. Já no que tange a metodologia a ser usada, o presente estudo 
cientifico utiliza-se o método dialético e dedutivo. O resultado que pretende ser 
alcançado com a pesquisa, busca demonstrar como a norma está ultrapassada 
perante a realidade social, portanto, pretendendo buscar a regulamentação dos 
jogos para maior desenvolvimento da sociedade brasileira, contudo, equivalendo a 
norma à realidade social, assim, fazendo com que o Estado acompanhe a 
sociedade. 
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