Legalidade

O poker esportivo é indubitavelmente uma prática de competição onde, em quase todo o
mundo, seus campeões são respeitados e idolatrados por sua inteligência, capacidade,
sucesso e por suas habilidades intelectuais e comportamentais.

Veja diversos estudos, laudos, matérias, pareceres, documentos e decisões judiciais ao redor
de todo mundo que mostram juridicamente, academicamente e cientificamente o porquê deste
reconhecimento.

Comunicado oficial: Internacional Federation of Poker - IFP

Download:

Os grandes objetivos da IFP são promover o poker como um esporte mental, integrar ao
quadro de eventos da IMSA, ajudar a padronizar as regras, códigos de conduta, rankings, etc.
Organizar eventos regulares regionais, nacionais e internacionais, começando com um
Campeonato Mundial anual em 2011.

Idioma: Inglês
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Carta: SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO DE SÃO PAULO

Remetente: Secretário de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo: Walter Feldman

Download:

Idioma: Português
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Estudo: ESTUDO DO POKER: SORTE X HABILIDADE

Autor: Ricardo Molina

Download:

Tema: Um dos maiores e mais conceituados peritos do Brasil, faz um aprofundado estudo
acerca do jogo do poker, comparando a habilidade de um jogador x a influência do fator sorte.
A conclusão é que o fator habilidade prevalece sobre o fator sorte, não podendo o poker ser
classificado como jogo de azar, de acordo com definição da lei brasileira.

Idioma: Português

Estudo: LAUDO Nº 01/020/058872/2006
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Autor: Secretaria de Segurança Pública

Superintendência da Polícia Técnico-Científica

Instituto de Criminalística

Download:

Tema: O Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo foi convocado (para apresentar um
laudo criminal) numa ocorrência onde houve apreensão de fichas, mesas, baralhos e afins
dentro de um clube de poker na cidade de São Paulo. O laudo do Instituto cocluiu que, uma
vez que a prática que se desenvolvia dentro do referido clube era a prática do Texas Hold'em,
não existia crime, posto que tal atividade não pode ser enquadrada como jogo de azar; e
apresenta as razões técnicas para tal conclusão.

Idioma: Português
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Estudo: POKER, CHANCE AND SKILL

Autor: Noga Alon

Download:

Tema: Estudo sobre o poker, suas probabilidades e a infuência do fator sorte. O estudo conclui
que o poker é definitivamente um jogo onde a habilidade prevalece sobre a sorte nos
resultados de longo prazo.

Idioma: Inglês

Estudo: MEASURING SKILL IN MORE-PERSO GAMES WITH APPLICATIONS TO POKER
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Autor: Tilburg University By Ruud Hendrickx, Peter Borm, Ben van der Genugten, Pim Hilbers

Download:

Tema: Propõe uma nova fórmula para o cálculo da habilidade x sorte dentro do jogo de poker,
modelo o qual conclui que este é um jogo de habilidade.

Idioma: Inglês

Fonte: Confederação Brasileira de Texas Hold'em
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