
 

Lei Nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971 
Regulamentada pelo Decreto Nº 70.951, de 9 de agosto de 1972 
 
CAPÍTULO I 
 
Da Distribuição Gratuita de Prêmios 
 
Art 1º A distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando 
efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, 
dependerá de prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos termos desta 
lei e de seu regulamento. 
 
[...] 
 
Art 3º Independe de autorização, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 
anteriores: 
 
[...] 
 
II - a distribuição gratuita de prêmios em razão do resultado de concurso 
exclusivamente cultural artístico, desportivo ou recreativo, não subordinado a 
qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem 
vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, 
direito ou serviço. 
 
 

Ministério da Fazenda 
Portaria nº 422, de 18 de julho de 2013 
 
Art. 1º O pedido de autorização para a realização de distribuição gratuita de 
prêmios a título de propaganda, quando efetuada mediante sorteio, vale-brinde, 
concurso ou modalidade assemelhada, a que se refere a Lei nº 5.768, de 20 de 
dezembro de 1971, deverá ser apresentado à Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda ou à Caixa Econômica Federal, nos 
termos do disposto no art. 15 da Portaria MF nº 41, de 19 de fevereiro de 2008. 
 
[...] 
Art. 2º Fica descaracterizado como exclusivamente artístico, cultural, 
desportivo ou recreativo o concurso em que se consumar a presença ou a 
ocorrência de ao menos um dos seguintes elementos, além de outros, na 
medida em que configurem o intuito de promoção comercial: 
 
 
[...] 
 
III - subordinação a alguma modalidade de álea ou pagamento pelos 
concorrentes, em qualquer fase do concurso; 
 
IV - vinculação dos concorrentes ou dos contemplados com premiação à 



aquisição ou uso de algum bem, direito ou serviço; 
 
[...] 
 
Art. 3º Uma vez descaracterizado o concurso como exclusivamente artístico, 
cultural, desportivo ou recreativo, a distribuição gratuita de prêmios mediante 
concurso passa a ser regida pela Lei nº 5.768, de 1971, e sua regulamentação, 
e a empresa promotora fica sujeita às penalidades previstas no art. 12 da 
referida Lei, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
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