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ApReSentAçãO

É notória a dimensão cultural do esporte no Brasil, especialmente do fute-
bol, vigoroso elemento da identidade nacional.

A fim de permanentemente estimular e apoiar tanto o futebol como qual-
quer modalidade esportiva, cumpre ao Estado, entre outras ações, prover 
a segurança de todos que comparecem aos locais de competição – atletas, 
equipes e público –, por ocasião da realização de eventos esportivos. 

O Estatuto do Torcedor, conforme ficou conhecida a Lei nº 10.671, de 15 
de maio de 2003, e demais normas legais correlatas são instrumentos de 
regulação importantíssimos, em cujas disposições estão capitulados os di-
reitos e os deveres tanto do torcedor, individualmente, quanto da torcida 
organizada. No conjunto, trata-se de coibir excessos, impondo às paixões 
os necessários limites para evitar a violência. 

A Câmara dos Deputados publica esta legislação na certeza de que ela vem 
ao encontro dos mais universais significados do esporte: agregar, congraçar, 
entreter, socializar, educar, desenvolver o corpo e a mente e conscientizar 
o cidadão quanto ao verdadeiro sentido da competição esportiva: a união.

Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
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LeI nº 10.671, De 15 De MAIO De 20031

(estatuto de Defesa do torcedor)

Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do 
Torcedor e dá outras providências.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇõES GERAIS

Art. 1º Este estatuto estabelece normas de proteção e defesa do torcedor.
2Art. 1º-A. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade 
do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associa-
ções ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de tor-
cedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, 
de qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos 
eventos esportivos.

Art. 2º Torcedor é toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer 
entidade de prática desportiva do país e acompanhe a prática de determi-
nada modalidade esportiva.
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se a apreciação, o 
apoio ou o acompanhamento de que trata o caput deste artigo.
3Art. 2º-A. Considera-se torcida organizada, para os efeitos desta lei, a 
pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato, que se organize 
para o fim de torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer 
natureza ou modalidade.

1 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16 de maio de 2003, p. 1.
2 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
3 Idem.
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Parágrafo único. A torcida organizada deverá manter cadastro atualiza-
do de seus associados ou membros, o qual deverá conter, pelo menos, as 
seguintes informações:
I – nome completo;
II – fotografia;
III – filiação;
IV – número do registro civil;
V – número do CPF;
VI – data de nascimento;
VII – estado civil;
VIII – profissão;
IX – endereço completo; e
X – escolaridade.

Art. 3º Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela 
organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva de-
tentora do mando de jogo.

Art. 4º (Vetado.)

CAPÍTULO II
DA TRANSPARêNCIA NA ORGANIzAÇãO

Art. 5º São asseguradas ao torcedor a publicidade e transparência na orga-
nização das competições administradas pelas entidades de administração 
do desporto, bem como pelas ligas de que trata o art. 20 da Lei nº 9.615, de 
24 de março de 1998.
4§ 1º As entidades de que trata o caput farão publicar na internet, em sítio 
da entidade responsável pela organização do evento:
5I – a íntegra do regulamento da competição;
6II – as tabelas da competição, contendo as partidas que serão realizadas, 
com especificação de sua data, local e horário;
7III – o nome e as formas de contato do ouvidor da competição de que 
trata o art. 6º;

4 Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
5 Inciso acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
6 Idem.
7 Idem.
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8IV – os borderôs completos das partidas;
9V – a escalação dos árbitros imediatamente após sua definição; e
10VI – a relação dos nomes dos torcedores impedidos de comparecer ao 
local do evento desportivo.
11§ 2º Os dados contidos nos itens V e VI também deverão ser afixados 
ostensivamente em local visível, em caracteres facilmente legíveis, do lado 
externo de todas as entradas do local onde se realiza o evento esportivo.
12§ 3º O juiz deve comunicar às entidades de que trata o caput decisão 
judicial ou aceitação de proposta de transação penal ou suspensão do 
processo que implique o impedimento do torcedor de frequentar está-
dios desportivos.

Art. 6º A entidade responsável pela organização da competição, previa-
mente ao seu início, designará o ouvidor da competição, fornecendo-lhe os 
meios de comunicação necessários ao amplo acesso dos torcedores.
§ 1º São deveres do ouvidor da competição recolher as sugestões, propostas 
e reclamações que receber dos torcedores, examiná-las e propor à respec-
tiva entidade medidas necessárias ao aperfeiçoamento da competição e ao 
benefício do torcedor.
§ 2º É assegurado ao torcedor:
I – o amplo acesso ao ouvidor da competição, mediante comunicação pos-
tal ou mensagem eletrônica; e
II – o direito de receber do ouvidor da competição as respostas às suges-
tões, propostas e reclamações, que encaminhou, no prazo de trinta dias.
§ 3º Na hipótese de que trata o inciso II do § 2º, o ouvidor da competição 
utilizará, prioritariamente, o mesmo meio de comunicação utilizado pelo 
torcedor para o encaminhamento de sua mensagem.
13§ 4º O sítio da internet em que forem publicadas as informações de que 
trata o § 1º do art. 5º conterá, também, as manifestações e propostas do 
ouvidor da competição.
§ 5º A função de ouvidor da competição poderá ser remunerada pelas enti-
dades de prática desportiva participantes da competição.

8 Inciso acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
9 Idem.
10 Idem.
11 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
12 Idem.
13 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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Art. 7º É direito do torcedor a divulgação, durante a realização da partida, 
da renda obtida pelo pagamento de ingressos e do número de espectadores 
pagantes e não pagantes, por intermédio dos serviços de som e imagem 
instalados no estádio em que se realiza a partida, pela entidade responsável 
pela organização da competição.

Art. 8º As competições de atletas profissionais de que participem entida-
des integrantes da organização desportiva do país deverão ser promovidas 
de acordo com calendário anual de eventos oficiais que:
I – garanta às entidades de prática desportiva participação em competições 
durante pelo menos dez meses do ano;
II – adote, em pelo menos uma competição de âmbito nacional, sistema de 
disputa em que as equipes participantes conheçam, previamente ao seu iní-
cio, a quantidade de partidas que disputarão, bem como seus adversários.

CAPÍTULO III
DO REGULAMENTO DA COMPETIÇãO

14Art. 9º É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição 
e o nome do ouvidor da competição sejam divulgados até sessenta dias an-
tes de seu início, na forma do § 1º do art. 5º.
§ 1º Nos dez dias subsequentes à divulgação de que trata o caput, qualquer 
interessado poderá manifestar-se sobre o regulamento diretamente ao ou-
vidor da competição.
§ 2º O ouvidor da competição elaborará, em setenta e duas horas, relatório 
contendo as principais propostas e sugestões encaminhadas.
§ 3º Após o exame do relatório, a entidade responsável pela organização 
da competição decidirá, em quarenta e oito horas, motivadamente, sobre a 
conveniência da aceitação das propostas e sugestões relatadas.
15§ 4º O regulamento definitivo da competição será divulgado, na forma do 
§ 1º do art. 5º, quarenta e cinco dias antes de seu início.
§ 5º É vedado proceder alterações no regulamento da competição desde sua 
divulgação definitiva, salvo nas hipóteses de:
I – apresentação de novo calendário anual de eventos oficiais para o ano sub-
sequente, desde que aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte (CNE);

14 Caput com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
15 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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II – após dois anos de vigência do mesmo regulamento, observado o proce-
dimento de que trata este artigo.
§ 6º A competição que vier a substituir outra, segundo o novo calendário 
anual de eventos oficiais apresentado para o ano subsequente, deverá ter 
âmbito territorial diverso da competição a ser substituída.

Art. 10. É direito do torcedor que a participação das entidades de prática des-
portiva em competições organizadas pelas entidades de que trata o art. 5º seja 
exclusivamente em virtude de critério técnico previamente definido.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se critério técnico a 
habilitação de entidade de prática desportiva em razão de colocação obtida 
em competição anterior.
§ 2º Fica vedada a adoção de qualquer outro critério, especialmente o convi-
te, observado o disposto no art. 89 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.
§ 3º Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, será 
observado o princípio do acesso e do descenso.
§ 4º Serão desconsideradas as partidas disputadas pela entidade de prática 
desportiva que não tenham atendido ao critério técnico previamente defi-
nido, inclusive para efeito de pontuação na competição.

Art. 11. É direito do torcedor que o árbitro e seus auxiliares entreguem, 
em até quatro horas contadas do término da partida, a súmula e os rela-
tórios da partida ao representante da entidade responsável pela organi-
zação da competição.
§ 1º Em casos excepcionais, de grave tumulto ou necessidade de laudo mé-
dico, os relatórios da partida poderão ser complementados em até vinte e 
quatro horas após o seu término.
§ 2º A súmula e os relatórios da partida serão elaborados em três vias, de 
igual teor e forma, devidamente assinadas pelo árbitro, auxiliares e pelo 
representante da entidade responsável pela organização da competição.
§ 3º A primeira via será acondicionada em envelope lacrado e ficará na pos-
se de representante da entidade responsável pela organização da competi-
ção, que a encaminhará ao setor competente da respectiva entidade até as 
treze horas do primeiro dia útil subsequente.
§ 4º O lacre de que trata o § 3º será assinado pelo árbitro e seus auxiliares.
§ 5º A segunda via ficará na posse do árbitro da partida, servindo-lhe 
como recibo.
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§ 6º A terceira via ficará na posse do representante da entidade respon-
sável pela organização da competição, que a encaminhará ao ouvidor da 
competição até as treze horas do primeiro dia útil subsequente, para ime-
diata divulgação.
16Art. 12. A entidade responsável pela organização da competição dará 
publicidade à súmula e aos relatórios da partida no sítio de que trata o 
§ 1º do art. 5º até as quatorze horas do terceiro dia útil subsequente ao da 
realização da partida.

CAPÍTULO IV
DA SEGURANÇA DO TORCEDOR PARTÍCIPE 

DO EVENTO ESPORTIVO

Art. 13. O torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados 
os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas.
Parágrafo único. Será assegurado acessibilidade ao torcedor portador de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.
17Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto 
esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei:
I – estar na posse de ingresso válido;
II – não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de 
gerar ou possibilitar a prática de atos de violência;
III – consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança;
IV – não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais 
com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo;
V – não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos; 
VI – não arremessar objetos, de qualquer natureza, no interior do re-
cinto esportivo;
VII – não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos 
pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos;
VIII – não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que 
seja a sua natureza; e
IX – não invadir e não incitar a invasão, de qualquer forma, da área restrita 
aos competidores.

16 Artigo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010. 
17 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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18X – não utilizar bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, 
para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável. 
Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabelecidas neste ar-
tigo implicará a impossibilidade de ingresso do torcedor ao recinto espor-
tivo, ou, se for o caso, o seu afastamento imediato do recinto, sem prejuízo 
de outras sanções administrativas, civis ou penais eventualmente cabíveis.

Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos arts. 12 a 14 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, a responsabilidade pela segurança do torcedor em 
evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando 
de jogo e de seus dirigentes, que deverão:
I – solicitar ao poder público competente a presença de agentes públicos 
de segurança, devidamente identificados, responsáveis pela segurança 
dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de 
eventos esportivos;
II – informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, 
dentre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os 
dados necessários à segurança da partida, especialmente:
 a) o local;
 b) o horário de abertura do estádio;
 c) a capacidade de público do estádio; e
 d) a expectativa de público;
III – colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço de atendi-
mento para que aquele encaminhe suas reclamações no momento da par-
tida, em local:
 a) amplamente divulgado e de fácil acesso; e
 b) situado no estádio.
§ 1º É dever da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo 
solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas 
ao serviço de atendimento referido no inciso III, bem como reportá-las ao 
ouvidor da competição e, nos casos relacionados à violação de direitos e in-
teresses de consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do consumidor. 
19§ 2º (Revogado.)

18 Inciso acrescido pela Lei nº 12.663, de 5-6-2012.
19 Parágrafo revogado pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010. 
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Art. 15. O detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática 
desportiva envolvidas na partida, deacordo com os critérios definidos no 
regulamento da competição.

Art. 16. É dever da entidade responsável pela organização da competição:
I – confirmar, com até quarenta e oito horas de antecedência, o horário e o 
local da realização das partidas em que a definição das equipes dependa de 
resultado anterior;
II – contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiário o 
torcedor portador de ingresso, válido a partir do momento em que in-
gressar no estádio;
III – disponibilizar um médico e dois enfermeiros-padrão para cada dez 
mil torcedores presentes à partida;
IV – disponibilizar uma ambulância para cada dez mil torcedores presen-
tes à partida; e
V – comunicar previamente à autoridade de saúde a realização do evento.

Art. 17. É direito do torcedor a implementação de planos de ação referentes 
a segurança, transporte e contingências que possam ocorrer durante a rea-
lização de eventos esportivos.
20§ 1º Os planos de ação de que trata o caput serão elaborados pela entidade 
responsável pela organização da competição, com a participação das enti-
dades de prática desportiva que a disputarão e dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, transporte e demais contingências que possam ocorrer, 
das localidades em que se realizarão as partidas da competição.
I – serão elaborados pela entidade responsável pela organização da com-
petição, com a participação das entidades de prática desportiva que a 
disputarão; e
II – deverão ser apresentados previamente aos órgãos responsáveis pela 
segurança pública das localidades em que se realizarão as partidas da 
competição.
§ 2º Planos de ação especiais poderão ser apresentados em relação a eventos 
esportivos com excepcional expectativa de público.
§ 3º Os planos de ação serão divulgados no sítio dedicado à competição de 
que trata o parágrafo único do art. 5º no mesmo prazo de publicação do 
regulamento definitivo da competição.

20 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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21Art. 18. Os estádios com capacidade superior a dez mil pessoas deverão 
manter central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para 
viabilizar o monitoramento por imagem do público presente.

Art. 19. As entidades responsáveis pela organização da competição, bem 
como seus dirigentes respondem solidariamente com as entidades de que 
trata o art. 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa, 
pelos prejuízos causados a torcedor que decorram de falhas de segurança 
nos estádios ou da inobservância do disposto neste capítulo.

CAPÍTULO V
DOS INGRESSOS

Art. 20. É direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas in-
tegrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até setenta 
e duas horas antes do início da partida correspondente.
§ 1º O prazo referido no caput será de quarenta e oito horas nas partidas 
em que:
I – as equipes sejam definidas a partir de jogos eliminatórios; e
II – a realização não seja possível prever com antecedência de quatro dias.
§ 2º A venda deverá ser realizada por sistema que assegure a sua agilidade e 
amplo acesso à informação.
§ 3º É assegurado ao torcedor partícipe o fornecimento de comprovante de 
pagamento, logo após a aquisição dos ingressos.
§ 4º Não será exigida, em qualquer hipótese, a devolução do comprovante 
de que trata o § 3º.
§ 5º Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou re-
gional de primeira e segunda divisão, a venda de ingressos será realizada 
em, pelo menos, cinco postos de venda localizados em distritos diferentes 
da cidade.

Art. 21. A entidade detentora do mando de jogo implementará, na organi-
zação da emissão e venda de ingressos, sistema de segurança contra falsi-
ficações, fraudes e outras práticas que contribuam para a evasão da receita 
decorrente do evento esportivo.

Art. 22. São direitos do torcedor partícipe:
I – que todos os ingressos emitidos sejam numerados; e

21 Artigo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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II – ocupar o local correspondente ao número constante do ingresso.
§ 1º O disposto no inciso II não se aplica aos locais já existentes para as-
sistência em pé, nas competições que o permitirem, limitando-se, nesses 
locais, o número de pessoas, de acordo com critérios de saúde, segurança 
e bem-estar.
22§ 2º A emissão de ingressos e o acesso ao estádio nas primeira e segunda 
divisões da principal competição nacional e nas partidas finais das compe-
tições eliminatórias de âmbito nacional deverão ser realizados por meio de 
sistema eletrônico que viabilize a fiscalização e o controle da quantidade de 
público e do movimento financeiro da partida.
23§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos eventos esportivos realizados em 
estádios com capacidade inferior a dez mil pessoas.

Art. 23. A entidade responsável pela organização da competição apresen-
tará ao Ministério Público dos estados e do Distrito Federal, previamente 
à sua realização, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades 
competentes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem 
utilizados na competição.
§ 1º Os laudos atestarão a real capacidade de público dos estádios, bem 
como suas condições de segurança.
§ 2º Perderá o mando de jogo por, no mínimo, seis meses, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis, a entidade de prática desportiva detentora do 
mando do jogo em que:
I – tenha sido colocado à venda número de ingressos maior do que a capa-
cidade de público do estádio; ou
II – tenham entrado pessoas em número maior do que a capacidade de 
público do estádio.
24III – tenham sido disponibilizados portões de acesso ao estádio em núme-
ro inferior ao recomendado pela autoridade pública.

Art. 24. É direito do torcedor partícipe que conste no ingresso o preço 
pago por ele.
§ 1º Os valores estampados nos ingressos destinados a um mesmo setor do 
estádio não poderão ser diferentes entre si, nem daqueles divulgados antes 
da partida pela entidade detentora do mando de jogo.

22 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
23 Idem.
24 Inciso acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de venda antecipada de car-
nê para um conjunto de, no mínimo, três partidas de uma mesma equi-
pe, bem como na venda de ingresso com redução de preço decorrente de 
previsão legal.
25Art. 25. O controle e a fiscalização do acesso do público ao estádio com 
capacidade para mais de dez mil pessoas deverão contar com meio de 
monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto no 
art. 18 desta lei.

CAPÍTULO VI
DO TRANSPORTE

Art. 26. Em relação ao transporte de torcedores para eventos esportivos, 
fica assegurado ao torcedor partícipe:
I – o acesso a transporte seguro e organizado;
II – a ampla divulgação das providências tomadas em relação ao acesso ao 
local da partida, seja em transporte público ou privado; e
III – a organização das imediações do estádio em que será disputada a par-
tida, bem como suas entradas e saídas, de modo a viabilizar, sempre que 
possível, o acesso seguro e rápido ao evento, na entrada, e aos meios de 
transporte, na saída.

Art. 27. A entidade responsável pela organização da competição e a enti-
dade de prática desportiva detentora do mando de jogo solicitarão formal-
mente, direto ou mediante convênio, ao poder público competente:
I – serviços de estacionamento para uso por torcedores partícipes durante 
a realização de eventos esportivos, assegurando a estes acesso a serviço or-
ganizado de transporte para o estádio, ainda que oneroso; e
II – meio de transporte, ainda que oneroso, para condução de idosos, crian-
ças e pessoas portadoras de deficiência física aos estádios, partindo de lo-
cais de fácil acesso, previamente determinados.
26Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo fica dispensado 
na hipótese de evento esportivo realizado em estádio com capacidade infe-
rior a dez mil pessoas.

25 Artigo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
26 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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CAPÍTULO VII
DA ALIMENTAÇãO E DA HIGIENE

Art. 28. O torcedor partícipe tem direito à higiene e à qualidade das ins-
talações físicas dos estádios e dos produtos alimentícios vendidos no local.
§ 1º O poder público, por meio de seus órgãos de vigilância sanitária, 
verificará o cumprimento do disposto neste artigo, na forma da legisla-
ção em vigor.
§ 2º É vedado impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa os 
preços dos produtos alimentícios comercializados no local de realização 
do evento esportivo.

Art. 29. É direito do torcedor partícipe que os estádios possuam sanitá-
rios em número compatível com sua capacidade de público, em plenas 
condições de limpeza e funcionamento.
Parágrafo único. Os laudos de que trata o art. 23 deverão aferir o número 
de sanitários em condições de uso e emitir parecer sobre a sua compatibi-
lidade com a capacidade de público do estádio.

CAPÍTULO VIII
DA RELAÇãO COM A ARBITRAGEM ESPORTIVA

Art. 30. É direito do torcedor que a arbitragem das competições despor-
tivas seja independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de 
pressões.
Parágrafo único. A remuneração do árbitro e de seus auxiliares será de 
responsabilidade da entidade de administração do desporto ou da liga 
organizadora do evento esportivo.

Art. 31. A entidade detentora do mando do jogo e seus dirigentes deverão 
convocar os agentes públicos de segurança visando à garantia da integrida-
de física do árbitro e de seus auxiliares.
27Art. 31-A. É dever das entidades de administração do desporto contratar 
seguro de vida e acidentes pessoais, tendo como beneficiária a equipe de 
arbitragem, quando exclusivamente no exercício dessa atividade.

Art. 32. É direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhi-
dos mediante sorteio, dentre aqueles previamente selecionados.

27 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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§ 1º O sorteio será realizado no mínimo quarenta e oito horas antes de cada 
rodada, em local e data previamente definidos.
§ 2º O sorteio será aberto ao público, garantida sua ampla divulgação.

CAPÍTULO IX
DA RELAÇãO COM A ENTIDADE DE PRáTICA DESPORTIVA

Art. 33. Sem prejuízo do disposto nesta lei, cada entidade de prática des-
portiva fará publicar documento que contemple as diretrizes básicas de seu 
relacionamento com os torcedores, disciplinando, obrigatoriamente:
I – o acesso ao estádio e aos locais de venda dos ingressos;
II – mecanismos de transparência financeira da entidade, inclusive com 
disposições relativas à realização de auditorias independentes, observado o 
disposto no art. 46-A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998; e
III – a comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva.
Parágrafo único. A comunicação entre o torcedor e a entidade de prática 
desportiva de que trata o inciso III do caput poderá, dentre outras medidas, 
ocorrer mediante:
I – a instalação de uma ouvidoria estável;
II – a constituição de um órgão consultivo formado por torcedores não 
sócios; ou
III – reconhecimento da figura do sócio-torcedor, com direitos mais restri-
tos que os dos demais sócios.

CAPÍTULO X
DA RELAÇãO COM A JUSTIÇA DESPORTIVA

Art. 34. É direito do torcedor que os órgãos da justiça desportiva, no exer-
cício de suas funções, observem os princípios da impessoalidade, da mora-
lidade, da celeridade, da publicidade e da independência.

Art. 35. As decisões proferidas pelos órgãos da justiça desportiva devem 
ser, em qualquer hipótese, motivadas e ter a mesma publicidade que as de-
cisões dos tribunais federais.
§ 1º Não correm em segredo de justiça os processos em curso perante a 
justiça desportiva.
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28§ 2º As decisões de que trata o caput serão disponibilizadas no sítio de que 
trata o § 1º do art. 5º.

Art. 36. São nulas as decisões proferidas que não observarem o disposto 
nos arts. 34 e 35.

CAPÍTULO XI
DAS PENALIDADES

Art. 37. Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, a entidade de adminis-
tração do desporto, a liga ou a entidade de prática desportiva que violar ou 
de qualquer forma concorrer para a violação do disposto nesta lei, observa-
do o devido processo legal, incidirá nas seguintes sanções:
I – destituição de seus dirigentes, na hipótese de violação das regras de que 
tratam os Capítulos II, IV e V desta lei;
II – suspensão por seis meses dos seus dirigentes, por violação dos disposi-
tivos desta lei não referidos no inciso I;
III – impedimento de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal; e
IV – suspensão por seis meses dos repasses de recursos públicos federais da 
administração direta e indireta, sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998.
§ 1º Os dirigentes de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
serão sempre:
I – o presidente da entidade, ou aquele que lhe faça as vezes; e
II – o dirigente que praticou a infração, ainda que por omissão.
§ 2º A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão insti-
tuir, no âmbito de suas competências, multas em razão do descumprimen-
to do disposto nesta lei.
§ 3º A instauração do processo apuratório acarretará adoção cautelar do 
afastamento compulsório dos dirigentes e demais pessoas que, de forma 
direta ou indiretamente, puderem interferir prejudicialmente na completa 
elucidação dos fatos, além da suspensão dos repasses de verbas públicas, até 
a decisão final.

Art. 38. (Vetado.)
29Art. 39. (Revogado.)

28 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
29 Artigo revogado pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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30Art. 39-A. A torcida organizada que, em evento esportivo, promover tu-
multo; praticar ou incitar a violência; ou invadir local restrito aos competi-
dores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas será impe-
dida, assim como seus associados ou membros, de comparecer a eventos 
esportivos pelo prazo de até três anos.
31Art. 39-B. A torcida organizada responde civilmente, de forma objetiva e 
solidária, pelos danos causados por qualquer dos seus associados ou mem-
bros no local do evento esportivo, em suas imediações ou no trajeto de ida 
e volta para o evento.

Art. 40. A defesa dos interesses e direitos dos torcedores em juízo observa-
rá, no que couber, a mesma disciplina da defesa dos consumidores em juízo 
de que trata o Título III da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 41. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão 
a defesa do torcedor, e, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento do 
disposto nesta lei, poderão:
I – constituir órgão especializado de defesa do torcedor; ou
II – atribuir a promoção e defesa do torcedor aos órgãos de defesa do 
consumidor.
32Art. 41-A. Os juizados do torcedor, órgãos da justiça ordinária com com-
petência cível e criminal, poderão ser criados pelos estados e pelo Distrito 
Federal para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes 
das atividades reguladas nesta ei.

33CAPÍTULO XI-A
DOS CRIMES

34Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir 
local restrito aos competidores em eventos esportivos:
Pena – reclusão de um a dois anos e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que:

30 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
31 Idem.
32 Idem.
33 Capítulo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
34 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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I – promover tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de cinco mil 
metros ao redor do local de realização do evento esportivo, ou durante o 
trajeto de ida e volta do local da realização do evento;
II – portar, deter ou transportar, no interior do estádio, em suas imediações 
ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer ins-
trumentos que possam servir para a prática de violência.
§ 2º Na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter a pena de re-
clusão em pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, 
bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo 
de três meses a três anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipó-
tese de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido 
anteriormente pela prática de condutas previstas neste artigo.
§ 3º A pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, 
bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, converter-
se-á em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustifi-
cado da restrição imposta.
§ 4º Na conversão de pena prevista no § 2º, a sentença deverá determinar, 
ainda, a obrigatoriedade suplementar de o agente permanecer em estabele-
cimento indicado pelo juiz, no período compreendido entre as duas horas 
antecedentes e as duas horas posteriores à realização de partidas de entida-
de de prática desportiva ou de competição determinada.
§ 5º Na hipótese de o representante do Ministério Público propor aplicação 
da pena restritiva de direito prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, o juiz aplicará a sanção prevista no § 2º.
35Art. 41-C. Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou pro-
messa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou 
omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva:
Pena – reclusão de dois a seis anos e multa.
36Art. 41-D. Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial 
com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva:
Pena – reclusão de dois a seis anos e multa.
37Art. 41-E. Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, 
de qualquer forma, o resultado de competição esportiva:

35 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
36 Idem.
37 Idem.
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Pena – reclusão de dois a seis anos e multa.
38Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao 
estampado no bilhete:
Pena – reclusão de um a dois anos e multa.
39Art. 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para 
venda por preço superior ao estampado no bilhete:
Pena – reclusão de dois a quatro anos e multa.
Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3 (um terço) até a metade 
se o agente for servidor público, dirigente ou funcionário de entidade de 
prática desportiva, entidade responsável pela organização da competição, 
empresa contratada para o processo de emissão, distribuição e venda de 
ingressos ou torcida organizada e se utilizar desta condição para os fins 
previstos neste artigo.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS

Art. 42. O Conselho Nacional de Esportes (CNE) promoverá, no prazo de 
seis meses, contado da publicação desta lei, a adequação do Código de Jus-
tiça Desportiva ao disposto na Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, nesta 
lei e em seus respectivos regulamentos.

Art. 43. Esta lei aplica-se apenas ao desporto profissional.

Art. 44. O disposto no parágrafo único do art. 13 e nos arts. 18, 22, 25 e 33 
entrará em vigor após seis meses da publicação desta lei.

Art. 45. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

LUIz INáCIO LULA DA SILVA
Agnelo Santos Queiroz Filho

álvaro Augusto Ribeiro Costa

38 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
39 Idem.
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DeCRetO-LeI nº 8.946, De 26 De JAneIRO De 194640

Dispõe sobre a organização do desporto 
hípico nacional.

O presidente da República considerando que o desporto hípico tem âmbito 
nacional e finalidade altamente educativa e de adestramento;
Considerando a conveniência desse desporto ser sistematizado a fim de 
emprestar-lhe desenvolvimento harmonioso e uniforme em todo o território 
nacional;
Considerando que do desenvolvimento técnico do desporto hípico resul-
tam reais vantagens na preparação pré e pós militar e na formação de re-
serva de cavalos aptos para o serviço do Exército;
Considerando que o art. 11 do Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, 
estabeleceu as bases gerais da organização dos desportos em todo o país;
Considerando haver sido extinta a Liga de Desportos do Exército, que 
orientava o desporto hípico do país, e
Usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1º Ficam afetas à Diretoria de Remonta e Veterinária do Exército a 
direção e a organização do desporto hípico no Exército, e à Confederação 
Brasileira de Hipismo a direção e a organização do desporto hípico civil.

Art. 2º As subvenções a que se refere o art. 38, do Decreto-Lei nº 3.199, de 
14 de abril de 1941, serão distribuídas às Federações Hípicas por intermé-
dio da Confederação Brasileira de Hipismo.

Art. 3º As Federações Hípicas apresentarão, até o dia 30 de novembro de 
cada ano, à Confederação Brasileira de Hipismo, o programa das atividades 
que pretendam executar no ano seguinte.
41Art. 4º (Revogado.)

Art. 5º Ficará a cargo da Confederação Brasileira de Hipismo a publicação 
do anuário hípico brasileiro, que registrará não só os calendários hípicos 
como os assuntos ligados ao hipismo.

40 Publicado no Diário Oficial da União de 29 de janeiro de 1946.
41 Artigo revogado pela Lei nº 2.820, de 10-7-1956.
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42Art. 6º São membros natos da Comissão Fiscal da Confederação Brasilei-
ra de Hipismo o Diretor do Fomento Animal do Ministério da Agricultura 
e os representantes das Sociedades de Corridas que contribuírem com a 
importância de que trata o art. 4º.
Parágrafo único. Não haverá impedimento para qualquer desses membros 
serem eleitos presidentes da Confederação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1946, 125º da Independência e 58º da República.

JOSÉ LINHARES
Canrobert Pereira da Costa

Theodureto de Camargo

42 Artigo com redação adaptada aos termos do art. 3º da Lei nº 232, de 9-2-1948, que o revogou 
parcialmente.
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 LeI nº 9.615, De 24 De MARçO De 1998 43

(Lei pelé)

Institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇõES INICIAIS

Art. 1º O desporto brasileiro abrange práticas formais e não formais e obe-
dece às normas gerais desta lei, inspirado nos fundamentos constitucionais 
do Estado Democrático de Direito.
§ 1º A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e inter-
nacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas 
pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto.
§ 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 princípios:
I – da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da 
prática desportiva;
II – da autonomia, definido pela faculdade e liberdade de pessoas físicas e 
jurídicas organizarem-se para a prática desportiva;
III – da democratização, garantido em condições de acesso às atividades 
desportivas sem quaisquer distinções ou formas de discriminação;
IV – da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo 
com a capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não a enti-
dade do setor;

43 Publicado no Diário Oficial da União, seção 1, de 25 de março de 1998, p. 1.
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V – do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as 
práticas desportivas formais e não formais;
VI – da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao 
desporto profissional e não profissional;
VII – da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifes-
tações desportivas de criação nacional;
VIII – da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem 
como ser autônomo e participante, e fomentado por meio da prioridade dos 
recursos públicos ao desporto educacional;
IX – da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados despor-
tivos, educativos e dos relacionados à cidadania e ao desenvolvimento 
físico e moral;
X – da descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento 
harmônicos de sistemas desportivos diferenciados e autônomos para os ní-
veis federal, estadual, distrital e municipal;
XI – da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade des-
portiva, quanto a sua integridade física, mental ou sensorial;
XII – da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva 
e administrativa.
44Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional cons-
tituem exercício de atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à 
observância dos princípios:
I – da transparência financeira e administrativa;
II – da moralidade na gestão desportiva;
III – da responsabilidade social de seus dirigentes;
IV – do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e
V – da participação na organização desportiva do país.

CAPÍTULO III
DA NATUREzA E DAS FINALIDADES DO DESPORTO

Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes 
manifestações:
I – desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas 
assistemáticas de educação, evitandose a seletividade, a hipercompetitivi-
dade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento 

44 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a 
prática do lazer;
II – desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as mo-
dalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a inte-
gração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e 
educação e na preservação do meio ambiente;
III – desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta lei e 
regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de 
obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas com as
de outras nações.
Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
I – de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em 
contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva;
45II – de modo não profissional, identificado pela liberdade de prática e pela 
inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de 
incentivos materiais e de patrocínio.
 46a) (revogada);
 47b) (revogada).

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO

Seção I
Da Composição e dos Objetivos

Art. 4º O Sistema Brasileiro do Desporto compreende:
48I – o Ministério do Esporte;
49II – (revogado.)
50III – o Conselho Nacional do Esporte (CNE);
IV – o Sistema Nacional do Desporto e os sistemas de desporto dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, organizados de forma autônoma e em 

45 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
46 Alínea revogada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
47 Idem.
48 Inciso com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
49 Inciso revogado pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
50 Inciso com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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regime de colaboração, integrados por vínculos de natureza técnica especí-
ficos de cada modalidade desportiva.
§ 1º O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática 
desportiva regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade.
51§ 2º A organização desportiva do país, fundada na liberdade de associação, 
integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interes-
se social, inclusive para os fins do disposto nos incisos I e III do art. 5º da 
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993.
§ 3º Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro de Desporto as pessoas 
jurídicas que desenvolvam práticas não formais, promovam a cultura e as 
ciências do desporto e formem e aprimorem especialistas.

Seção II
52Dos Recursos do Ministério do Esporte

53Art. 5º Os recursos do Ministério do Esporte serão aplicados conforme 
dispuser o Plano Nacional do Desporto, observado o disposto nesta seção.
54§ 1º (Revogado.)
55§ 2º (Revogado.)
56§ 3º Caberá ao Ministério do Esporte, ouvido o CNE, nos termos do 
inciso II do art. 11, propor o Plano Nacional do Desporto, decenal, observa-
do o disposto no art. 217 da Constituição Federal.
57§ 4º (Revogado.)
58Art. 6º Constituem recursos do Ministério do Esporte:
I – receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei;
II – adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete, per-
mitido o arredondamento do seu valor feito nos concursos de prognósticos a 
que se refere o Decreto-Lei nº 594, de 27 de maio de 1969, e a Lei nº 6.717, de 
12 de novembro de 1979, destinado ao cumprimento do disposto no art. 7º;
III – doações, legados e patrocínios;

51 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
52 Descrição da seção com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
53 Artigo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
54 Parágrafo revogado pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
55 Idem.
56 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
57 Parágrafo revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
58 Caput com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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IV – prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, 
não reclamados;
V – outras fontes.
§ 1º O valor do adicional previsto no inciso II deste artigo não será com-
putado no montante da arrecadação das apostas para fins de cálculo de 
prêmios, rateios, tributos de qualquer natureza ou taxas de administração.
59§ 2º Do adicional de 4,5% (quatro e meio por cento) de que trata o inciso II 
deste artigo, 1/3 (um terço) será repassado às secretarias de Esporte dos 
estados e do Distrito Federal ou, na inexistência destas, a órgãos que te-
nham atribuições semelhantes na área do esporte, proporcionalmente ao 
montante das apostas efetuadas em cada unidade da federação, para apli-
cação prioritária em jogos escolares de esportes olímpicos e paralímpicos, 
admitida também sua aplicação nas destinações previstas nos incisos I, VI 
e VIII do art. 7º desta lei.
60§ 3º A parcela repassada aos estados e ao Distrito Federal na forma do 
§ 2º será aplicada integralmente em atividades finalísticas do esporte, sendo 
pelo menos 50% (cinquenta por cento) investidos em projetos apresentados 
pelos municípios ou, na falta de projetos, em ações governamentais em be-
nefício dos municípios.
61§ 4º Trimestralmente, a Caixa Econômica Federal (Caixa) apresentará ba-
lancete ao Ministério do Esporte, com o resultado da receita proveniente do 
adicional de que trata o inciso II deste artigo.
62Art. 7º Os recursos do Ministério do Esporte terão a seguinte destinação:
I – desporto educacional;
II – desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacio-
nais de administração do desporto em competições internacionais, bem 
como as competições brasileiras dos desportos de criação nacional;
III – desporto de criação nacional;
IV – capacitação de recursos humanos:
 a) cientistas desportivos;
 b) professores de educação física; e
 c) técnicos de desporto;
V – apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação;

59 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
60 Idem.
61 Idem.
62 Caput com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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VI – construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas;
VII – apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com 
a finalidade de promover sua adaptação ao mercado de trabalho quando 
deixar a atividade;
VIII – apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência.

Art. 8º A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva terá a se-
guinte destinação:
I – quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluindo o 
valor correspondente ao imposto sobre a renda;
II – vinte por cento para a Caixa Econômica Federal (CEF), destinados ao 
custeio total da administração dos recursos e prognósticos desportivos;
III – dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de 
práticas desportivas constantes do teste, pelo uso de suas denominações, 
marcas e símbolos;
63IV – quinze por cento para o Ministério do Esporte.
64V – dez por cento para a Seguridade Social.
65Parágrafo único. (Revogado.)

Art. 9º Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Es-
portiva Federal será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), para 
treinamento e competições preparatórias das equipes olímpicas nacionais.
§ 1º Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Pan-America-
nos, a renda líquida de um segundo teste da Loteria Esportiva Federal será 
destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), para o atendimento da 
participação de delegações nacionais nesses eventos.
§ 2º Ao Comitê Paralímpico Brasileiro serão concedidas as rendas líquidas 
de testes da Loteria Esportiva Federal nas mesmas condições estabelecidas 
neste artigo para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
66Art. 10. Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas 
no inciso III do art. 8º e no caput do art. 9º constituem receitas próprias dos 
beneficiários que lhes serão entregues diretamente pela Caixa.

63 Inciso com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
64 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
65 Parágrafo revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
66 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.



Estatuto de Defesa do Torcedor 
2ª edição 37

67§ 1º O direito da entidade de prática desportiva de resgatar os recursos de 
que trata o inciso III do art. 8º desta lei decai em noventa dias, a contar da 
data de sua disponibilização pela Caixa Econômica Federal (CEF).
68§ 2º Os recursos que não forem resgatados no prazo estipulado no § 1º 
deste artigo serão repassados ao Ministério do Esporte para aplicação em 
programas referentes à política nacional de incentivo e desenvolvimento da 
prática desportiva.
69§ 3º (Vetado.)

Seção III
Do Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro (CDDB)70

71Art. 11. O CNE é órgão colegiado de normatização, deliberação e as-
sessoramento, diretamente vinculado ao Ministro de Estado do Esporte, 
cabendo-lhe:
I – zelar pela aplicação dos princípios e preceitos desta lei;
II – oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto;
III – emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;
72IV – propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Minis-
tério do Esporte;
73V – exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a 
questões de natureza desportiva;
74VI – aprovar os códigos de justiça desportiva e suas alterações, com as 
peculiaridades de cada modalidade; e
75VII – expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibi-
dos na prática desportiva.
76Parágrafo único. O Ministério do Esporte dará apoio técnico e adminis-
trativo ao CNE.

67 Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.118, de 19-5-2005.
68 Idem.
69 Parágrafo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 11.118, de 19-5-2005.
70 Com o Decreto nº 4.201, de 18-4-2002, o CDDB foi substituído pelo CNE (Conselho Nacional do 

Esporte).
71 Caput com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
72 Inciso com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
73 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
74 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
75 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
76 Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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Art. 12. (Vetado.)
77Art. 12-A. O CNE será composto por vinte e dois membros indicados 
pelo Ministro do Esporte, que o presidirá.
78Parágrafo único. Os membros do Conselho e seus suplentes serão indica-
dos na forma da regulamentação desta lei, para um mandato de dois anos, 
permitida uma recondução.

Seção IV
Do Sistema Nacional do Desporto

Art. 13. O Sistema Nacional do Desporto tem por finalidade promover e 
aprimorar as práticas desportivas de rendimento.
79Parágrafo único. O Sistema Nacional do Desporto congrega as pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encar-
regadas da coordenação, administração, normatização, apoio e prática do 
desporto, bem como as incumbidas da justiça desportiva e, especialmente:
I – o Comitê Olímpico Brasileiro (COB);
II – o Comitê Paralímpico Brasileiro;
III – as entidades nacionais de administração do desporto;
IV – as entidades regionais de administração do desporto;
V – as ligas regionais e nacionais;
VI – as entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos 
incisos anteriores.
80VII – a Confederação Brasileira de Clubes.
81Art. 14. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e as entidades nacionais de administração do desporto, 
que lhes são filiadas ou vinculadas, constituem subsistema específico do 
Sistema Nacional do Desporto.
82§ 1º Aplica-se aos comitês e às entidades referidas no caput o disposto 
no inciso II do art. 217 da Constituição Federal, desde que seus estatu-

77 Caput com redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
78 Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
79 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
80 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
81 Artigo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
82 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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tos estejam plenamente de acordo com as disposições constitucionais e 
legais aplicáveis.
83§ 2º Compete ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB) o planejamento das atividades do esporte de seus 
subsistemas específicos.

Art. 15. Ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), entidade jurídica de direito 
privado, compete representar o país nos eventos olímpicos, pan-america-
nos e outros de igual natureza, no Comitê Olímpico Internacional e nos 
movimentos olímpicos internacionais, e fomentar o movimento olímpico 
no território nacional, em conformidade com as disposições da Constitui-
ção Federal, bem como com as disposições estatutárias e regulamentares 
do Comitê Olímpico Internacional e da Carta Olímpica.
§ 1º Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) representar o olimpismo 
brasileiro junto aos poderes públicos.
84§ 2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB) o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos 
olímpicos e paralímpicos, assim como das denominações “jogos olímpicos”, 
“olimpíadas”, “jogos paralímpicos” e “paralimpíadas”, permitida a utilização 
destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educa-
cional e de participação.
§ 3º Ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) são concedidos os direitos e bene-
fícios conferidos em lei às entidades nacionais de administração do desporto.
§ 4º São vedados o registro e uso para qualquer fim de sinal que integre o sím-
bolo olímpico ou que o contenha, bem como do hino e dos lemas olímpicos, 
exceto mediante prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
§ 5º Aplicam-se ao Comitê Paralímpico Brasileiro, no que couber, as dispo-
sições previstas neste artigo.
85Art. 16. As entidades de prática desportiva e as entidades de adminis-
tração do desporto, bem como as ligas de que trata o art. 20, são pessoas 
jurídicas de direito privado, com organização e funcionamento autônomo, 
e terão as competências definidas em seus estatutos.

83 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
84 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
85 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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§ 1º As entidades nacionais de administração do desporto poderão filiar, 
nos termos de seus estatutos, entidades regionais de administração e enti-
dades de prática desportiva.
§ 2º As ligas poderão, a seu critério, filiar-se ou vincular-se a entidades na-
cionais de administração do desporto, vedado a estas, sob qualquer pretex-
to, exigir tal filiação ou vinculação.
§ 3º É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos nos estatu-
tos das respectivas entidades de administração do desporto.

Art. 17. (Vetado.)

Art. 18. Somente serão beneficiadas com isenções fiscais e repasses de re-
cursos públicos federais da administração direta e indireta, nos termos do 
inciso II do art. 217 da Constituição Federal, as entidades do Sistema Na-
cional do Desporto que:
I – possuírem viabilidade e autonomia financeiras;
86II – (revogado);
III – atenderem aos demais requisitos estabelecidos em lei;
87IV – estiverem em situação regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas;
88V – demonstrem compatibilidade entre as ações desenvolvidas para a 
melhoria das respectivas modalidades desportivas e o Plano Nacional 
do Desporto.
89Parágrafo único. A verificação do cumprimento das exigências contidas nos 
incisos I a V deste artigo será de responsabilidade do Ministério do Esporte.

Art. 19. (Vetado.)

Art. 20. As entidades de prática desportiva participantes de competições do 
Sistema Nacional do Desporto poderão organizar ligas regionais ou nacionais.
§ 1º (Vetado.)
§ 2º As entidades de prática desportiva que organizarem ligas, na forma do 
caput deste artigo, comunicarão a criação destas às entidades nacionais de 
administração do desporto das respectivas modalidades.

86 Inciso revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
87 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
88 Inciso acrescido dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
89 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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§ 3º As ligas integrarão os sistemas das entidades nacionais de administra-
ção do desporto que incluírem suas competições nos respectivos calendá-
rios anuais de eventos oficiais.
§ 4º Na hipótese prevista no caput deste artigo, é facultado às entidades de 
prática desportiva participarem, também, de campeonatos nas entidades 
de administração do desporto a que estiverem filiadas.
§ 5º É vedada qualquer intervenção das entidades de administração do des-
porto nas ligas que se mantiverem independentes.
90§ 6º As ligas formadas por entidades de prática desportiva envolvidas em 
competições de atletas profissionais equiparam-se, para fins do cumpri-
mento do disposto nesta lei, às entidades de administração do desporto.
91§ 7º As entidades nacionais de administração de desporto serão responsá-
veis pela organização dos calendários anuais de eventos oficiais das respec-
tivas modalidades.

Art. 21. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se, em cada mo-
dalidade, à entidade de administração do desporto do Sistema Nacional 
do Desporto, bem como à correspondente entidade de administração do 
desporto de um dos sistemas regionais.

Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão:
I – colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, 
admitida a diferenciação de valor dos seus votos;
II – defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;
III – eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de 
grande circulação, por três vezes;
IV – sistema de recolhimento dos votos imune a fraude;
V – acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação.
Parágrafo único. Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valora-
ção dos votos, este não poderá exceder à proporção de um para seis entre o 
de menor e o de maior valor.

Art. 23. Os estatutos das entidades de administração do desporto, ela-
borados de conformidade com esta lei, deverão obrigatoriamente regula-
mentar, no mínimo:
I – instituição do tribunal de justiça desportiva, nos termos desta lei;

90 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
91 Idem.
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II – inelegibilidade de seus dirigentes para desempenho de cargos e funções 
eletivas ou de livre nomeação de:
 a) condenados por crime doloso em sentença definitiva;
 b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em de-

cisão administrativa definitiva;
 c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;
 d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva 

ou em virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular ou te-
merária da entidade;

 e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas;
 f) falidos.
92Parágrafo único. Independentemente de previsão estatutária é obrigatório 
o afastamento preventivo e imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, 
caso incorram em qualquer das hipóteses do inciso II, assegurado o proces-
so regular e a ampla defesa para a destituição.

Art. 24. As prestações de contas anuais de todas as entidades de admi-
nistração integrantes do Sistema Nacional do Desporto serão obrigatoria-
mente submetidas, com parecer dos conselhos fiscais, às respectivas as-
sembleiasgerais, para a aprovação final.
Parágrafo único. Todos os integrantes das assembleias-gerais terão aces-
so irrestrito aos documentos, informações e comprovantes de despesas de 
contas de que trata este artigo.

Seção V
93Dos Sistemas do Desporto dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios

Art. 25. Os estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios siste-
mas, respeitadas as normas estabelecidas nesta lei e a observância do pro-
cesso eleitoral.
94Parágrafo único. Aos municípios é facultado constituir sistemas próprios 
de desporto, observado o disposto nesta lei e, no que couber, na legislação 
do respectivo estado.

92 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
93 Descrição da seção com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
94 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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CAPÍTULO V
DA PRáTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL

Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar 
a atividade profissional, qualquer que seja sua modalidade, respeitados os 
termos desta lei.
95Parágrafo único. Considera-se competição profissional para os efeitos 
desta lei aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profis-
sionais cuja remuneração decorra de contrato de trabalho desportivo.
96Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições 
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que 
se organizarem, independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os 
bens particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no 
caput do art. 1.017 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na hipótese 
de aplicarem créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito 
próprio ou de terceiros.
97§ 1º (Revogado.)
98§ 2º A entidade a que se refere este artigo não poderá utilizar seus bens pa-
trimoniais, desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou 
oferecê-los como garantia, salvo com a concordância da maioria absoluta da 
assembleia-geral dos associados e na conformidade do respectivo estatuto.
99§ 3º (Revogado.)
100§ 4º (Revogado.)
101§ 5º O disposto no art. 23 aplica-se, no que couber, às entidades a que se 
refere o caput deste artigo.
102§ 6º Sem prejuízo de outros requisitos previstos em lei, as entidades de 
que trata o caput deste artigo somente poderão obter financiamento com 
recursos públicos ou fazer jus a programas de recuperação econômico-fi-
nanceiros se, cumulativamente, atenderem às seguintes condições:

95 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
96 Caput com nova redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
97 Parágrafo único renumerado para § 1º e revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
98 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
99 Parágrafo revogado pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
100 Idem.
101 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
102 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
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103I – realizar todos os atos necessários para permitir a identificação exata 
de sua situação financeira;
104II – apresentar plano de resgate e plano de investimento;
105III – garantir a independência de seus conselhos de fiscalização e admi-
nistração, quando houver;
106IV – adotar modelo profissional e transparente; e
107V – elaborar e publicar suas demonstrações financeiras na forma defini-
da pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após terem sido auditadas 
por auditores independentes.
108§ 7º Os recursos do financiamento voltados à implementação do plano de 
resgate serão utilizados:
I – prioritariamente, para quitação de débitos fiscais, previdenciários e 
trabalhistas; e
II – subsidiariamente, para construção ou melhoria de estádio próprio ou 
de que se utilizam para mando de seus jogos, com a finalidade de atender a 
critérios de segurança, saúde e bem estar do torcedor.
109§ 8º Na hipótese do inciso II do § 7º, a entidade de prática desportiva deve-
rá apresentar à instituição financiadora o orçamento das obras pretendidas.
110§ 9º É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se re-
gularmente em sociedade empresária, segundo um dos tipos regulados nos 
arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
111§ 10. Considera-se entidade desportiva profissional, para fins desta lei, as 
entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas pro-
fissionais, as ligas em que se organizarem e as entidades de administração 
de desporto profissional.

103 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
104 Idem.
105 Idem.
106 Idem.
107 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
108 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
109 Idem.
110 Idem.
111 Idem.
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112§ 11. Os administradores de entidades desportivas profissionais respon-
dem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de gestão te-
merária ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, nos termos
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
113§ 12. (Vetado.)
114§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta lei, as ativi-
dades profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo, indepen-
dentemente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas, equiparamse
às das sociedades empresárias.
115Art. 27-A. Nenhuma pessoa física ou jurídica que, direta ou indiretamente, 
seja detentora de parcela do capital com direito a voto ou, de qualquer forma, 
participe da administração de qualquer entidade de prática desportiva poderá 
ter participação simultânea no capital social ou na gestão de outra entidade 
de prática desportiva disputante da mesma competição profissional.
116§ 1º É vedado que duas ou mais entidades de prática desportiva disputem 
a mesma competição profissional das primeiras séries ou divisões das di-
versas modalidades desportivas quando:
 117a) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, atra-

vés de relação contratual, explore, controle ou administre direitos 
que integrem seus patrimônios; ou,

 118b) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, seja 
detentora de parcela do capital com direito a voto ou, de qualquer 
forma, participe da administração de mais de uma sociedade ou as-
sociação que explore, controle ou administre direitos que integrem 
os seus patrimônios.

119§ 2º A vedação de que trata este artigo aplica-se:
 120a) ao cônjuge e aos parentes até o segundo grau das pessoas físicas; e

112 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 
16-3-2011.

113 Parágrafo proposto e vetado no projeto de lei que foi transformado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
114 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
115 Artigo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
116 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
117 Alínea acrescida pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
118 Idem.
119 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
120 Alínea acrescida pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
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 121b) às sociedades controladoras, controladas e coligadas das menciona-
das pessoas jurídicas, bem como a fundo de investimento, condo-
mínio de investidores ou outra forma assemelhada que resulte na 
participação concomitante vedada neste artigo.

122§ 3º Excluem-se da vedação de que trata este artigo os contratos de ad-
ministração e investimentos em estádios, ginásios e praças desportivas, de 
patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade 
e de propaganda, desde que não importem na administração direta ou na 
cogestão das atividades desportivas profissionais das entidades de prática 
desportiva, assim como os contratos individuais ou coletivos que sejam ce-
lebrados entre as detentoras de concessão, permissão ou autorização para 
exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem 
como de televisão por assinatura, e entidades de prática desportiva para 
fins de transmissão de eventos desportivos.
123§ 4º A infringência a este artigo implicará a inabilitação da entidade de prá-
tica desportiva para percepção dos benefícios de que trata o art. 18 desta lei.
124§ 5º As empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para 
exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem 
como de televisão por assinatura, ficam impedidas de patrocinar ou vei-
cular sua própria marca, bem como a de seus canais e dos títulos de seus 
programas, nos uniformes de competições das entidades desportivas.
125§ 6º A violação do disposto no § 5º implicará a eliminação da entidade de 
prática desportiva que lhe deu causa da competição ou do torneio em que 
aquela se verificou, sem prejuízo das penalidades que venham a ser aplica-
das pela justiça desportiva.
126Art. 27-B. São nulas de pleno direito as cláusulas de contratos firmados 
entre as entidades de prática desportiva e terceiros, ou entre estes e atletas, 
que possam intervir ou influenciar nas transferências de atletas ou, ainda, 
que interfiram no desempenho do atleta ou da entidade de prática despor-
tiva, exceto quando objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

121 Alínea acrescida pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
122 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
123 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, e com redação dada pela Lei nº 10.672, de 

15-5-2003.
124 Idem.
125 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
126 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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127Art. 27-C. São nulos de pleno direito os contratos firmados pelo atleta ou 
por seu representante legal com agente desportivo, pessoa física ou jurídica, 
bem como as cláusulas contratuais ou de instrumentos procuratórios que:
I – resultem vínculo desportivo;
II – impliquem vinculação ou exigência de receita total ou parcial exclusi-
va da entidade de prática desportiva, decorrente de transferência nacional 
ou internacional de atleta, em vista da exclusividade de que trata o inciso I 
do art. 28;
III – restrinjam a liberdade de trabalho desportivo;
IV – estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou desproporcionais;
V – infrinjam os princípios da boa-fé objetiva ou do fim social do contrato; ou
VI – versem sobre o gerenciamento de carreira de atleta em formação com 
idade inferior a dezoito anos.
128Art. 28. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remune-
ração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com 
entidade de prática desportiva, no qual deverá constar, obrigatoriamente:
129I – cláusula indenizatória desportiva, devida exclusivamente à entidade 
de prática desportiva à qual está vinculado o atleta, nas seguintes hipóteses:
 130a) transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, 

durante a vigência do contrato especial de trabalho desportivo; ou
 131b) por ocasião do retorno do atleta às atividades profissionais em ou-

tra entidade de prática desportiva, no prazo de até trinta meses; e
132II – cláusula compensatória desportiva, devida pela entidade de prática 
desportiva ao atleta, nas hipóteses dos incisos III a V do § 5º.
133§ 1º O valor da cláusula indenizatória desportiva a que se refere o inciso I 
do caput deste artigo será livremente pactuado pelas partes e expressamen-
te quantificado no instrumento contratual:
134I – até o limite máximo de duas mil vezes o valor médio do salário con-
tratual, para as transferências nacionais; e

127 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
128 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
129 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
130 Alínea acrescida pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
131 Idem.
132 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
133 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
134 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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135II – sem qualquer limitação, para as transferências internacionais.
136§ 2º São solidariamente responsáveis pelo pagamento da cláusula indeni-
zatória desportiva de que trata o inciso I do caput deste artigo o atleta e a 
nova entidade de prática desportiva empregadora.
137I – (revogado);
138II – (revogado);
139III – (revogado).
140§ 3º O valor da cláusula compensatória desportiva a que se refere o 
inciso II do caput deste artigo será livremente pactuado entre as partes e 
formalizado no contrato especial de trabalho desportivo, observando-se, 
como limite máximo, quatrocentas vezes o valor do salário mensal no mo-
mento da rescisão e, como limite mínimo, o valor total de salários mensais 
a que teria direito o atleta até o término do referido contrato.
141§ 4º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação tra-
balhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes 
desta lei, especialmente as seguintes:
142I – se conveniente à entidade de prática desportiva, a concentração não 
poderá ser superior a três dias consecutivos por semana, desde que esteja 
programada qualquer partida, prova ou equivalente, amistosa ou oficial, 
devendo o atleta ficar à disposição do empregador por ocasião da realização 
de competição fora da localidade onde tenha sua sede;
143II – o prazo de concentração poderá ser ampliado, independentemente 
de qualquer pagamento adicional, quando o atleta estiver à disposição da 
entidade de administração do desporto;
144III – acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, 
viagens, pré-temporada e participação do atleta em partida, prova ou equi-
valente, conforme previsão contratual;

135 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
136 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
137 Inciso revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
138 Idem.
139 Idem.
140 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
141 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
142 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
143 Idem.
144 Idem.
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145IV – repouso semanal remunerado de vinte e quatro horas ininterruptas, 
preferentemente em dia subsequente à participação do atleta na partida, 
prova ou equivalente, quando realizada no final de semana;
146V – férias anuais remuneradas de trinta dias, acrescidas do abono de fé-
rias, coincidentes com o recesso das atividades desportivas;
147VI – jornada de trabalho desportiva normal de quarenta e quatro ho-
ras semanais.
148§ 5º O vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desporti-
va contratante constitui-se com o registro do contrato especial de traba-
lho desportivo na entidade de administração do desporto, tendo natureza 
acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os 
efeitos legais:
149I – com o término da vigência do contrato ou o seu distrato;
150II – com o pagamento da cláusula indenizatória desportiva ou da cláusu-
la compensatória desportiva;
151III – com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial, de responsa-
bilidade da entidade de prática desportiva empregadora, nos termos desta lei;
152IV – com a rescisão indireta, nas demais hipóteses previstas na legislação 
trabalhista; e
153V – com a dispensa imotivada do atleta.
154§ 6º (Revogado.)
155§ 7º A entidade de prática desportiva poderá suspender o contrato espe-
cial de trabalho desportivo do atleta profissional, ficando dispensada do 
pagamento da remuneração nesse período, quando o atleta for impedido 
de atuar, por prazo ininterrupto superior a noventa dias, em decorrência de 
ato ou evento de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado da atividade 
profissional, conforme previsto no referido contrato.

145 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
146 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
147 Idem.
148 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
149 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
150 Idem.
151 Idem.
152 Idem.
153 Idem.
154 Parágrafo revogado pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
155 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
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156§ 8º O contrato especial de trabalho desportivo deverá conter cláusula 
expressa reguladora de sua prorrogação automática na ocorrência da hipó-
tese prevista no § 7º deste artigo.
157§ 9º Quando o contrato especial de trabalho desportivo for por prazo in-
ferior a doze meses, o atleta profissional terá direito, por ocasião da rescisão 
contratual por culpa da entidade de prática desportiva empregadora, a tan-
tos doze avos da remuneração mensal quantos forem os meses da vigência 
do contrato, referentes a férias, abono de férias e décimo terceiro salário.
158§ 10. Não se aplicam ao contrato especial de trabalho desportivo os arts. 
479 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
159Art. 28-A. Caracteriza-se como autônomo o atleta maior de dezesseis 
anos que não mantém relação empregatícia com entidade de prática 
desportiva, auferindo rendimentos por conta e por meio de contrato de 
natureza civil.
§ 1º O vínculo desportivo do atleta autônomo com a entidade de prática 
desportiva resulta de inscrição para participar de competição e não implica 
reconhecimento de relação empregatícia.
§ 2º A filiação ou a vinculação de atleta autônomo a entidade de adminis-
tração ou a sua integração a delegações brasileiras partícipes de competi-
ções internacionais não caracteriza vínculo empregatício.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às modalidades desportivas 
coletivas.
160Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o di-
reito de assinar com ele, a partir de dezesseis anos de idade, o primeiro con-
trato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 
cinco anos.
161§ 1º (Vetado.)
162§ 2º É considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva que:

156 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
157 Idem.
158 Idem.
159 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
160 Caput com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
161 Parágrafo único renumerado tacitamente para § 1º pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
162 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
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163I – forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base 
e complementação educacional; e
164II – satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos:
 165a) estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade 

regional de administração do desporto há, pelo menos, um ano;
 166b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito 

em competições oficiais;
 167c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológi-

ca, assim como alimentação, transporte e convivência familiar;
 168d) manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo 

em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade;
 169e) manter corpo de profissionais especializados em formação 

tecnicodesportiva;
 170f) ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta, 

não superior a quatro horas por dia, aos horários do currículo esco-
lar ou de curso profissionalizante, além de propiciar-lhe a matrícula 
escolar, com exigência de frequência e satisfatório aproveitamento;

 171g) ser a formação do atleta gratuita e a expensas da entidade de prática 
desportiva;

 172h) comprovar que participa anualmente de competições organizadas 
por entidade de administração do desporto em, pelo menos, duas 
categorias da respectiva modalidade desportiva; e

 173i) garantir que o período de seleção não coincida com os horários 
escolares.

174§ 3º A entidade nacional de administração do desporto certificará como 
entidade de prática desportiva formadora aquela que comprovadamente 
preencha os requisitos estabelecidos nesta lei.

163 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
164 Idem.
165 Idem.
166 Idem.
167 Idem.
168 Idem.
169 Idem.
170 Idem.
171 Idem.
172 Idem.
173 Idem.
174 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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175§ 4º O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de 
vinte anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de práti-
ca desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente 
pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo emprega-
tício entre as partes.
176§ 5º O vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desporti-
va contratante constitui-se com o registro do contrato especial de traba-
lho desportivo na entidade de administração do desporto, tendo natureza 
acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os 
efeitos legais:
177I – com o término da vigência do contrato ou o seu distrato;
178II – com o pagamento da cláusula indenizatória desportiva ou da cláusula 
compensatória desportiva;
179III – com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial, de responsa-
bilidade da entidade de prática desportiva empregadora, nos termos desta lei;
180IV – com a rescisão indireta, nas demais hipóteses previstas na legislação 
trabalhista; e
181V – com a dispensa imotivada do atleta.
182§ 6º O contrato de formação desportiva a que se refere o § 4º deste artigo 
deverá incluir obrigatoriamente:
183I – identificação das partes e dos seus representantes legais;
184II – duração do contrato;
185III – direitos e deveres das partes contratantes, inclusive garantia de 
seguro de vida e de acidentes pessoais para cobrir as atividades do atleta 
contratado; e

175 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
176 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
177 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
178 Idem.
179 Idem.
180 Idem.
181 Idem.
182 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
183 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
184 Idem.
185 Idem.
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186IV – especificação dos itens de gasto para fins de cálculo da indenização 
com a formação desportiva.
187§ 7º A entidade de prática desportiva formadora e detentora do primeiro 
contrato especial de trabalho desportivo com o atleta por ela profissionali-
zado terá o direito de preferência para a primeira renovação deste contrato, 
cujo prazo não poderá ser superior a três anos, salvo se para equiparação de 
proposta de terceiro.
188I – (revogado);
189II – (revogado);
190III – (revogado);
191IV – (revogado);
192V – (revogado).
193§ 8º Para assegurar seu direito de preferência, a entidade de prática des-
portiva formadora e detentora do primeiro contrato especial de trabalho 
desportivo deverá apresentar, até quarenta e cinco dias antes do término 
do contrato em curso, proposta ao atleta, de cujo teor deverá ser cienti-
ficada a correspondente entidade regional de administração do desporto, 
indicando as novas condições contratuais e os salários ofertados, devendo 
o atleta apresentar resposta à entidade de prática desportiva formadora, 
de cujo teor deverá ser notificada a referida entidade de administração, no 
prazo de quinze dias contados da data do recebimento da proposta, sob 
pena de aceitação tácita.
194§ 9º Na hipótese de outra entidade de prática desportiva resolver oferecer 
proposta mais vantajosa a atleta vinculado à entidade de prática desportiva 
que o formou, deve-se observar o seguinte:

186 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 
16-3-2011.

187 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 
16-3-2011.

188 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
189 Idem.
190 Idem.
191 Idem.
192 Idem.
193 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
194 Idem.
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195I – a entidade proponente deverá apresentar à entidade de prática des-
portiva formadora proposta, fazendo dela constar todas as condições 
remuneratórias;
196II – a entidade proponente deverá dar conhecimento da proposta à cor-
respondente entidade regional de administração; e
197III – a entidade de prática desportiva formadora poderá, no prazo má-
ximo de quinze dias, a contar do recebimento da proposta, comunicar se 
exercerá o direito de preferência de que trata o § 7º, nas mesmas condi-
ções oferecidas.
198§ 10. A entidade de administração do desporto deverá publicar o recebi-
mento das propostas de que tratam os §§ 7º e 8º, nos seus meios oficiais de 
divulgação, no prazo de cinco dias contados da data do recebimento.
199§ 11. Caso a entidade de prática desportiva formadora oferte as mesmas 
condições, e, ainda assim, o atleta se oponha à renovação do primeiro con-
trato especial de trabalho desportivo, ela poderá exigir da nova entidade de 
prática desportiva contratante o valor indenizatório correspondente a, no 
máximo, duzentas vezes o valor do salário mensal constante da proposta.
200§ 12. A contratação do atleta em formação será feita diretamente pela 
entidade de prática desportiva formadora, sendo vedada a sua realização 
por meio de terceiros.
201§ 13. A entidade de prática desportiva formadora deverá registrar o con-
trato de formação desportiva do atleta em formação na entidade de admi-
nistração da respectiva modalidade desportiva.
202Art. 29-A. Sempre que ocorrer transferência nacional, definitiva ou tem-
porária, de atleta profissional, até 5% (cinco por cento) do valor pago pela 
nova entidade de prática desportiva serão obrigatoriamente distribuídos 
entre as entidades de práticas desportivas que contribuíram para a forma-
ção do atleta, na proporção de:

195 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
196 Idem.
197 Idem.
198 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
199 Idem.
200 Idem.
201 Idem.
202 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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203I – 1% (um por cento) para cada ano de formação do atleta, dos quatorze 
aos dezessete anos de idade, inclusive; e
204II – 0,5% (meio por cento) para cada ano de formação, dos dezoito aos 
dezenove anos de idade, inclusive.
205§ 1º Caberá à entidade de prática desportiva cessionária do atleta reter 
do valor a ser pago à entidade de prática desportiva cedente 5% (cinco por 
cento) do valor acordado para a transferência, distribuindo-os às entidades 
de prática desportiva que contribuíram para a formação do atleta.
206§ 2º Como exceção à regra estabelecida no § 1º deste artigo, caso o atleta 
se desvincule da entidade de prática desportiva de forma unilateral, median-
te pagamento da cláusula indenizatória desportiva prevista no inciso I do 
art. 28 desta lei, caberá à entidade de prática desportiva que recebeu a cláu-
sula indenizatória desportiva distribuir 5% (cinco por cento) de tal montante 
às entidades de prática desportiva responsáveis pela formação do atleta.
207§ 3º O percentual devido às entidades de prática desportiva formadoras 
do atleta deverá ser calculado sempre de acordo com certidão a ser for-
necida pela entidade nacional de administração do desporto, e os valores 
distribuídos proporcionalmente em até trinta dias da efetiva transferência, 
cabendo-lhe exigir o cumprimento do que dispõe este parágrafo.
208Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determi-
nado, com vigência nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos.
209Parágrafo único. Não se aplica ao contrato especial de trabalho despor-
tivo do atleta profissional o disposto nos arts. 445 e 451 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.
210Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com 
pagamento de salário de atleta profissional em atraso, no todo ou em par-
te, por período igual ou superior a três meses, terá o contrato especial de 
trabalho desportivo daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para 

203 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
204 Idem.
205 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
206 Idem.
207 Idem.
208 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
209 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
210 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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se transferir para qualquer outra entidade de prática desportiva de mesma 
modalidade, nacional ou internacional, e exigir a cláusula compensatória 
desportiva e os haveres devidos.
§ 1º São entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o abono 
de férias, o décimo terceiro salário, as gratificações, os prêmios e demais 
verbas inclusas no contrato de trabalho.
§ 2º A mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do 
FGTS e das contribuições previdenciárias.
211§ 3º (Revogado.)
212§ 4º (Vetado.)

Art. 32. É lícito ao atleta profissional recusar competir por entidade de 
prática desportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem 
atrasados em dois ou mais meses.
213Art. 33. (Revogado.)
214Art. 34. São deveres da entidade de prática desportiva empregadora, 
em especial:
215I – registrar o contrato especial de trabalho desportivo do atleta profis-
sional na entidade de administração da respectiva modalidade desportiva;
216II – proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à par-
ticipação nas competições desportivas, treinos e outras atividades prepara-
tórias ou instrumentais;
217III – submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos ne-
cessários à prática desportiva.
218Art. 35. São deveres do atleta profissional, em especial:
219I – participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões preparatórias 
de competições com a aplicação e dedicação correspondentes às suas con-
dições psicofísicas e técnicas;

211 Parágrafo revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
212 Parágrafo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
213 Artigo revogado pela Lei nº 12.395, de 2011.
214 Caput com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
215 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
216 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
217 Idem.
218 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
219 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.



Estatuto de Defesa do Torcedor 
2ª edição 57

220II – preservar as condições físicas que lhes permitam participar das com-
petições desportivas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos 
clínicos necessários à prática desportiva;
221III – exercitar a atividade desportiva profissional de acordo com as regras 
da respectiva modalidade desportiva e as normas que regem a disciplina e 
a ética desportivas.
222Art. 36. (Revogado.)
223Art. 37. (Revogado.)
224Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional ou não 
profissional depende de sua formal e expressa anuência.
225Art. 39. O atleta cedido temporariamente a outra entidade de prática 
desportiva que tiver os salários em atraso, no todo ou em parte, por mais de 
dois meses, notificará a entidade de prática desportiva cedente para, que-
rendo, purgar a mora, no prazo de quinze dias, não se aplicando, nesse caso, 
o disposto no caput do art. 31 desta lei.
226§ 1º O não pagamento ao atleta de salário e contribuições previstas em 
lei por parte da entidade de prática desportiva cessionária, por dois meses, 
implicará a rescisão do contrato de empréstimo e a incidência da cláusula 
compensatória desportiva nele prevista, a ser paga ao atleta pela entidade 
de prática desportiva cessionária.
227§ 2º Ocorrendo a rescisão mencionada no § 1º deste artigo, o atleta deverá 
retornar à entidade de prática desportiva cedente para cumprir o antigo 
contrato especial de trabalho desportivo.

Art. 40. Na cessão ou transferência de atleta profissional para entidade de 
prática desportiva estrangeira observar-se-ão as instruções expedidas pela 
entidade nacional de título.

220 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
221 Idem.
222 Artigo revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
223 Idem.
224 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
225 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
226 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
227 Idem.
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228§ 1º As condições para transferência do atleta profissional para o exterior 
deverão integrar obrigatoriamente os contratos de trabalho entre o atleta e 
a entidade de prática desportiva brasileira que o contratou.
229§ 2º O valor da cláusula indenizatória desportiva internacional original-
mente pactuada entre o atleta e a entidade de prática desportiva cedente, 
independentemente do pagamento da cláusula indenizatória desportiva 
nacional, será devido a esta pela entidade de prática desportiva cessionária 
caso esta venha a concretizar transferência internacional do mesmo atleta, 
em prazo inferior a três meses, caracterizando o conluio com a entidade de 
prática desportiva estrangeira.

Art. 41. A participação de atletas profissionais em seleções será estabeleci-
da na forma como acordarem a entidade de administração convocante e a 
entidade de prática desportiva cedente.
§ 1º A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previs-
tos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a convocação do 
atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e a entidade 
convocadora.
§ 2º O período de convocação estender-se-á até a reintegração do atleta à 
entidade que o cedeu, apto a exercer sua atividade.
230Art. 42. Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, 
consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a 
captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodu-
ção de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo 
de que participem.
231§ 1º Salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% (cinco por 
cento) da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audio-
visuais serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais, e estes dis-
tribuirão, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espe-
táculo, como parcela de natureza civil.

228 Parágrafo único renumerado para § 1º pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
229 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
230 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
231 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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232§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à exibição de flagrantes de es-
petáculo ou evento desportivo para fins exclusivamente jornalísticos, des-
portivos ou educativos, respeitadas as seguintes condições:
233I – a captação das imagens para a exibição de flagrante de espetáculo ou 
evento desportivo dar-se-á em locais reservados, nos estádios e ginásios, para 
não detentores de direitos ou, caso não disponíveis, mediante o fornecimento 
das imagens pelo detentor de direitos locais para a respectiva mídia;
234II – a duração de todas as imagens do flagrante do espetáculo ou evento 
desportivo exibidas não poderá exceder 3% (três por cento) do total do tem-
po de espetáculo ou evento;
235III – é proibida a associação das imagens exibidas com base neste artigo a 
qualquer forma de patrocínio, propaganda ou promoção comercial.
§ 3º O espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento des-
portivo equipara-se, para todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos 
do art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
236Art. 43. É vedada a participação em competições desportivas profissio-
nais de atletas não profissionais com idade superior a vinte anos.

Art. 44. É vedada a prática do profissionalismo, em qualquer modalidade, 
quando se tratar de:
I – desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de 1º e 2º 
graus ou superiores;
II – desporto militar;
III – menores até a idade de dezesseis anos completos.
237Art. 45. As entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar 
seguro de vida e de acidentes pessoais, vinculado à atividade desportiva, 
para os atletas profissionais, com o objetivo de cobrir os riscos a que eles 
estão sujeitos.
238§ 1º A importância segurada deve garantir ao atleta profissional, ou ao 
beneficiário por ele indicado no contrato de seguro, o direito a indenização 
mínima correspondente ao valor anual da remuneração pactuada.

232 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
233 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
234 Idem.
235 Idem.
236 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
237 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
238 Parágrafo único transformado em § 1º e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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239§ 2º A entidade de prática desportiva é responsável pelas despesas mé-
dico-hospitalares e de medicamentos necessários ao restabelecimento do 
atleta enquanto a seguradora não fizer o pagamento da indenização a que 
se refere o § 1º deste artigo.
240Art. 46. Ao estrangeiro atleta profissional de modalidade desportiva, 
referido no inciso V do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
poderá ser concedido visto, observadas as exigências da legislação espe-
cífica, por prazo não excedente a cinco anos e correspondente à duração 
fixada no respectivo contrato especial de trabalho desportivo, permitida 
uma única renovação.
§ 1º É vedada a participação de atleta de nacionalidade estrangeira como in-
tegrante de equipe de competição de entidade de prática desportiva nacio-
nal nos campeonatos oficiais quando o visto de trabalho temporário recair 
na hipótese do inciso III do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.
§ 2º A entidade de administração do desporto será obrigada a exigir da en-
tidade de prática desportiva o comprovante do visto de trabalho do atleta 
de nacionalidade estrangeira fornecido pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego, sob pena de cancelamento da inscrição desportiva.
241Art. 46-A. As ligas desportivas, as entidades de administração de des-
porto e as de prática desportiva envolvidas em qualquer competição de 
atletas profissionais, independentemente da forma jurídica adotada, fi-
cam obrigadas a:
242I – elaborar suas demonstrações financeiras, separadamente por ati-
vidade econômica, de modo distinto das atividades recreativas e sociais, 
nos termos da lei e de acordo com os padrões e critérios estabelecidos 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e, após terem sido submetidas a 
auditoria independente, providenciar sua publicação, até o último dia útil 
do mês de abril do ano subsequente, por período não inferior a três meses, 
em sítio eletrônico próprio e da respectiva entidade de administração ou 
liga desportiva;

239 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
240 Artigo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
241 Caput acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
242 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 
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243II – apresentar suas contas juntamente com os relatórios da auditoria de 
que trata o inciso I ao Conselho Nacional do Esporte (CNE), sempre que 
forem beneficiárias de recursos públicos, na forma do regulamento.
244§ 1º Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária, cambial, e das consequentes respon-
sabilidades civil e penal, a infringência a este artigo implicará:
245I – para as entidades de administração do desporto e ligas desportivas, a 
inelegibilidade, por dez anos, de seus dirigentes para o desempenho de car-
gos ou funções eletivas ou de livre nomeação, em quaisquer das entidades 
ou órgãos referidos no parágrafo único do art. 13 desta lei;
246II – para as entidades de prática desportiva, a inelegibilidade, por cinco 
anos, de seus dirigentes para cargos ou funções eletivas ou de livre nomea-
ção em qualquer entidade ou empresa direta ou indiretamente vinculada às 
competições profissionais da respectiva modalidade desportiva.
247§ 2º As entidades que violarem o disposto neste artigo ficam ainda sujeitas:
248I – ao afastamento de seus dirigentes; e
249II – à nulidade de todos os atos praticados por seus dirigentes em nome 
da entidade, após a prática da infração, respeitado o direito de terceiros 
de boa-fé.
250§ 3º Os dirigentes de que trata o § 2º serão sempre:
251I – o presidente da entidade, ou aquele que lhe faça as vezes; e
252II – o dirigente que praticou a infração ainda que por omissão.
253§ 4º (Vetado.)

243 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
244 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
245 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
246 Idem.
247 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
248 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
249 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
250 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
251 Inciso acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
252 Idem.
253 Parágrafo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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CAPÍTULO VI
DA ORDEM DESPORTIVA

Art. 47. No âmbito de suas atribuições, os Comitês Olímpico e Paralímpi-
co Brasileiros e as entidades nacionais de administração do desporto têm 
competência para decidir, de ofício ou quando lhes forem submetidas pelos 
seus filiados, as questões relativas ao cumprimento das normas e regras de 
prática desportiva.

Art. 48. Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos 
emanados de seus poderes internos, poderão ser aplicadas, pelas entidades 
de administração do desporto e de prática desportiva, as seguintes sanções:
I – advertência;
II – censura escrita;
III – multa;
IV – suspensão;
V – desfiliação ou desvinculação.
§ 1º A aplicação das sanções previstas neste artigo não prescinde do processo 
administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º As penalidades de que tratam os incisos IV e V deste artigo somente 
poderão ser aplicadas após decisão definitiva da justiça desportiva.

CAPÍTULO VII
DA JUSTIÇA DESPORTIVA

Art. 49. A justiça desportiva a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 217 da 
Constituição Federal e o art. 33 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, 
regula-se pelas disposições deste capítulo.
254Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da justiça des-
portiva, limitadas ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às 
competições desportivas, serão definidos nos códigos de justiça desportiva, 
facultando-se às ligas constituir seus próprios órgãos judicantes desporti-
vos, com atuação restrita às suas competições.
§ 1º As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas 
sujeitam o infrator a:
I – advertência;
II – eliminação;

254 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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III – exclusão de campeonato ou torneio;
IV – indenização;
V – interdição de praça de desportos;
VI – multa;
VII – perda do mando do campo;
VIII – perda de pontos;
IX – perda de renda;
X – suspensão por partida;
XI – suspensão por prazo.
§ 2º As penas disciplinares não serão aplicadas aos menores de quatorze anos.
§ 3º As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não profissionais.
255§ 4º Compete às entidades de administração do desporto promover o 
custeio do funcionamento dos órgãos da justiça desportiva que funcio-
nem junto a si.

Art. 51. O disposto nesta lei sobre justiça desportiva não se aplica aos Co-
mitês Olímpico e Paralímpico Brasileiros.
256Art. 52. Os órgãos integrantes da justiça desportiva são autônomos e in-
dependentes das entidades de administração do desporto de cada sistema, 
compondo-se do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, funcionando 
junto às entidades nacionais de administração do desporto; dos tribunais 
de justiça desportiva, funcionando junto às entidades regionais da adminis-
tração do desporto, e das comissões disciplinares, com competência para 
processar e julgar as questões previstas nos códigos de justiça desportiva, 
sempre assegurados a ampla defesa e o contraditório.
§ 1º Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais dos tribunais 
de justiça desportiva são impugnáveis nos termos gerais do direito, respei-
tados os pressupostos processuais estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 217 da 
Constituição Federal.
§ 2º O recurso ao Poder Judiciário não prejudicará os efeitos desportivos 
validamente produzidos em consequência da decisão proferida pelos tribu-
nais de justiça desportiva.
257Art. 53. No Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para julgamento 
envolvendo competições interestaduais ou nacionais, e nos tribunais de 

255 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
256 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
257 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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justiça desportiva, funcionarão tantas comissões disciplinares quantas se 
fizerem necessárias, compostas cada qual de cinco membros que não per-
tençam aos referidos órgãos judicantes, mas sejam por estes escolhidos.
§ 1º (Vetado.)
§ 2º A comissão disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário, 
assegurados a ampla defesa e o contraditório.
258§ 3º Das decisões da comissão disciplinar caberá recurso ao tribunal de 
justiça desportiva e deste ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nas 
hipóteses previstas nos respectivos códigos de justiça desportiva.
§ 4º O recurso ao qual se refere o parágrafo anterior será recebido e proces-
sado com efeito suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas 
consecutivas ou quinze dias.

Art. 54. O membro do tribunal de justiça desportiva exerce função consi-
derada de relevante interesse público e, sendo servidor público, terá abona-
das suas faltas, computando-se como de efetivo exercício a participação nas 
respectivas sessões.
259Art. 55. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e os tribunais de jus-
tiça desportiva serão compostos por nove membros, sendo:
260I – dois indicados pela entidade de administração do desporto;
261II – dois indicados pelas entidades de prática desportiva que participem 
de competições oficiais da divisão principal;
262III – dois advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados 
pela Ordem dos Advogados do Brasil;
263IV – um representante dos árbitros, indicado pela respectiva entidade 
de classe;
264V – dois representantes dos atletas, indicados pelas respectivas entida-
des sindicais.
265§ 1º (Revogado.)

258 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
259 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
260 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000
261 Idem.
262 Idem.
263 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
264 Idem.
265 Parágrafo revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
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266§ 2º O mandato dos membros dos tribunais de justiça desportiva terá 
duração máxima de quatro anos, permitida apenas uma recondução.
267§ 3º É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administração 
e das entidades de prática o exercício de cargo ou função na justiça despor-
tiva, exceção feita aos membros dos conselhos deliberativos das entidades 
de prática desportiva.
268§ 4º Os membros dos tribunais de justiça desportiva poderão ser bacha-
réis em Direito ou pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada.
269§ 5º (Vetado.)

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS PARA O DESPORTO

Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas for-
mais e não formais a que se refere o art. 217 da Constituição Federal serão 
assegurados em programas de trabalho específicos constantes dos orça-
mentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além 
dos provenientes de:
I – fundos desportivos;
II – receitas oriundas de concursos de prognósticos;
III – doações, patrocínios e legados;
IV – prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal 
não reclamados nos prazos regulamentares;
V – incentivos fiscais previstos em lei;
270VI – dois por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos 
e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização 
federal, deduzindo-se este valor do montante destinado aos prêmios;
271VII – outras fontes;
272VIII – 1/6 (um sexto) dos recursos destinados ao Ministério dos Esportes 
a que se refere o inciso II do art. 6º desta lei, calculado após deduzida a fra-
ção prevista no § 2º do referido artigo.

266 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
267 Idem.
268 Idem.
269 Parágrafo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
270 Inciso acrescido pela Lei nº 10.264, de 16-7-2001.
271 Inciso VI renumerado para VII pela Lei nº 10.264, de 16-7-2001.
272 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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273§ 1º Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que 
trata o inciso VI do caput 85% (oitenta e cinco por cento) serão destinados 
ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 15% (quinze por cento) ao Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB), devendo ser observado, em ambos os casos, o 
conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União.
274§ 2º Dos totais dos recursos correspondentes ao Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e à Confederação 
Brasileira de Clubes (CBC):
275I – 10% (dez por cento) serão destinados ao desporto escolar, em progra-
mação definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do Desporto 
Escolar (CBDE);
276II – 5% (cinco por cento) serão destinados ao desporto universitário, em 
programação definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário (CBDU).
277§ 3º Os recursos a que se refere o inciso VI serão exclusiva e integralmen-
te aplicados em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e ma-
nutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação 
técnica, manutenção e locomoção de atletas, bem como sua participação 
em eventos desportivos.
278I – (revogado);
279II – (revogado).
280§ 4º Os recursos de que trata o § 3º serão disponibizados aos beneficiários 
no prazo de dez dias úteis a contar da data de ocorrência de cada sorteio, 
conforme disposto em regulamento.
281§ 5º Dos programas e projetos referidos no § 3º será dada ciência ao Mi-
nistério da Educação e ao Ministério do Esporte.

273 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.264, de 16-7-2001, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 
16-3-2011.

274 Idem.
275 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
276 Idem.
277 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.264, de 16-7-2001, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
278 Inciso acrescido pela Lei nº 10.264, de 16-7-2001, e revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
279 Idem.
280 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.264, de 16-7-2001, e com redação dada pela Lei nº 12.395, de 

16-3-2011.
281 Idem.
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282§ 6º Cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos re-
cursos repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), ao Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB) e à Confederação Brasileira de Clubes (CBC) em 
decorrência desta lei.
283§ 7º O Ministério do Esporte deverá acompanhar os programas e projetos 
referidos no § 3º deste artigo e apresentar anualmente relatório da aplicação 
dos recursos, que deverá ser aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, 
sob pena de a entidade beneficiada não receber os recursos no ano subse-
quente. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
284§ 8º O relatório a que se refere o § 7º deste artigo será publicado no sítio 
do Ministério do Esporte na internet, do qual constarão:
285I – os programas e projetos desenvolvidos por entidade beneficiada;
286II – os valores gastos;
287III – os critérios de escolha de cada beneficiário e sua respectiva prestação 
de contas.
288§ 9º Os recursos citados no § 1º serão geridos diretamente pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), ou 
de forma descentralizada em conjunto com as entidades nacionais de admi-
nistração ou de prática do desporto.
289§ 10. Os recursos financeiros de que trata o inciso VIII serão repassados à 
Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e destinados única e exclusivamen-
te para a formação de atletas olímpicos e paralímpicos, devendo ser obser-
vado o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União.
290Art. 56-A. É condição para o recebimento dos recursos públicos federais 
que as entidades nominadas nos incisos I, II e III do parágrafo único do 
art. 13 desta lei celebrem contrato de desempenho com o Ministério do
Esporte, na forma do regulamento.
§ 1º Entende-se por contrato de desempenho o instrumento firmado entre 
o Ministério do Esporte e as entidades de que trata o caput, com vistas no 

282 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
283 Idem.
284 Idem.
285 Inciso acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
286 Idem.
287 Idem.
288 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
289 Idem.
290 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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fomento público e na execução de atividades relacionadas ao Plano Nacio-
nal do Desporto, mediante cumprimento de metas de desempenho.
§ 2º São cláusulas essenciais do contrato de desempenho:
I – a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho pro-
posto pela entidade;
II – a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e dos 
respectivos prazos de execução ou cronograma;
III – a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempe-
nho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado;
IV – a que estabelece as obrigações da entidade, entre as quais a de apresen-
tar ao Ministério do Esporte, ao término de cada exercício, relatório sobre 
a execução do seu objeto, contendo comparativo específico das metas pro-
postas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas 
dos gastos e receitas efetivamente realizados;
V – a que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de regulamento 
próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de 
obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos prove-
nientes do poder público, observados os princípios estabelecidos no inciso I 
do art. 56-B desta lei;
VI – a de publicação no Diário Oficial da União de seu extrato e de de-
monstrativo da sua execução física e financeira, conforme modelo simpli-
ficado estabelecido no regulamento desta lei, contendo os dados principais 
da documentação obrigatória referida no inciso V, sob pena de não libera-
ção dos recursos nele previstos.
§ 3º A celebração do contrato de desempenho condiciona-se à aprovação 
do Ministério do Esporte quanto ao alinhamento e à compatibilidade entre 
o programa de trabalho apresentado pela entidade e o Plano Nacional do 
Desporto.
§ 4º O contrato de desempenho será acompanhado de plano estratégico 
de aplicação de recursos, considerando o ciclo olímpico ou paralímpico de 
quatro anos, em que deverão constar a estratégia de base, as diretrizes, os 
objetivos, os indicadores e as metas a serem atingidas.
§ 5º Para efeito desta lei, ciclo olímpico e paralímpico é o período de qua-
tro anos compreendido entre a realização de dois Jogos Olímpicos ou dois 
Jogos Paralímpicos, de verão ou de inverno, ou o que restar até a realização 
dos próximos Jogos Olímpicos ou Jogos Paralímpicos.
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§ 6º A verificação do cumprimento dos termos do contrato de desempenho 
será de responsabilidade do Ministério do Esporte.
§ 7º O Ministério do Esporte poderá designar comissão técnica de acompa-
nhamento e avaliação do cumprimento dos termos do contrato de desem-
penho, que emitirá parecer sobre os resultados alcançados, em subsídio aos 
processos de fiscalização e prestação de contas dos resultados do contrato 
sob sua responsabilidade perante os órgãos de controle interno e externo 
do Poder Executivo.
§ 8º O descumprimento injustificado das cláusulas do contrato de desem-
penho é condição para a sua rescisão por parte do Ministério do Esporte, 
sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.
§ 9º Cópias autênticas integrais dos contratos de desempenho celebrados 
entre o Ministério do Esporte e as entidades nominadas nos incisos I, II e 
III do parágrafo único do art. 13 desta lei, serão disponibilizadas na página 
eletrônica oficial daquele ministério.
291Art. 56-B. Sem prejuízo de outras normas aplicáveis a repasse de recur-
sos para a assinatura do contrato de desempenho será exigido das entida-
des beneficiadas que sejam regidas por estatutos cujas normas disponham 
expressamente sobre:
I – observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência;
II – adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficien-
tes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 
vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo 
decisório;
III – constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de com-
petência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e con-
tábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para 
os organismos superiores da entidade;
IV – prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determina-
rão, no mínimo:
 a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 

normas brasileiras de contabilidade;
 b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento 

do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações 

291 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de dé-
bitos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), colocando-os à 
disposição para exame de qualquer cidadão.

292Art. 56-C. As entidades interessadas em firmar o contrato de desem-
penho deverão formular requerimento escrito ao Ministério do Esporte, 
instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos:
I – estatuto registrado em cartório;
II – ata de eleição de sua atual diretoria;
III – balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
IV – inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes; e
V – comprovação da regularidade jurídica e fiscal.
293Art. 57. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos 
atletas profissionais, aos ex-atletas e aos atletas em formação os recolhidos:
294I – diretamente para a federação das associações de atletas profissionais 
(FAAP), equivalentes a:
 295a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor correspondente à parcela 

ou parcelas que compõem o salário mensal, nos termos do contrato 
do atleta profissional pertencente ao Sistema Brasileiro do Despor-
to, a serem pagos mensalmente pela entidade de prática desportiva 
contratante; e

 296b) 0,8% (oito décimos por cento) do valor correspondente às transfe-
rências nacionais e internacionais, a serem pagos pela entidade de 
prática desportiva cedente; e

297II – diretamente para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de 
Futebol (Fenapaf), equivalentes a 0,2% (dois décimos por cento) do valor 
correspondente às transferências nacionais e internacionais de atletas da 
modalidade de futebol, a serem pagos no ato do recebimento pela entidade 
de prática desportiva cedente;
298III – (revogado);

292 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
293 Artigo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
294 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
295 Alínea acrescida pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
296 Idem.
297 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
298 Inciso revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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299IV – (revogado).
300§ 1º A entidade responsável pelo registro de transferências de atleta pro-
fissional de entidade de prática desportiva para outra deverá exigir, sob 
pena de sua não efetivação, além dos documentos necessários, o compro-
vante do recolhimento dos valores fixados neste artigo.
301§ 2º Os recursos de que trata este artigo serão integralmente aplicados 
em conformidade com programa de assistência social e educacional, pre-
viamente aprovado pelas entidades de que tratam os incisos I e II deste 
artigo, nos termos dos seus estatutos.

Art. 58. (Vetado.)

CAPÍTULO IX
DO BINGO

302Art. 59. (Revogado.)
303Art. 60. (Revogado.)
304Art. 61. (Revogado.)
305Art. 62. (Revogado.)
306Art. 63. (Revogado.)
307Art. 64. (Revogado.)
308Art. 65. (Revogado.)
309Art. 66. (Revogado.)
310Art. 67. (Revogado.)

299 Inciso revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
300 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
301 Idem.
302 Artigo revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
303 Idem.
304 Idem.
305 Idem.
306 Idem.
307 Idem.
308 Idem.
309 Idem.
310 Idem.
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311Art. 68. (Revogado.)
312Art. 69. (Revogado.)
313Art. 70. (Revogado.)
314Art. 71. (Revogado.)
315Art. 72. (Revogado.)
316Art. 73. (Revogado.)
317Art. 74. (Revogado.)
318Art. 75. (Revogado.)
319Art. 76. (Revogado.)
320Art. 77. (Revogado.)
321Art. 78. (Revogado.)
322Art. 79. (Revogado.)
323Art. 80. (Revogado.)
324Art. 81. (Revogado.)

311 Artigo revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
312 Idem.
313 Idem.
314 Idem.
315 Idem.
316 Idem.
317 Idem.
318 Idem.
319 Idem.
320 Idem.
321 Idem.
322 Idem.
323 Idem.
324 Idem.
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CAPÍTULO X
DISPOSIÇõES GERAIS

Art. 82. Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração 
do desporto, inscritas ou não no registro de comércio, não exercem função 
delegada pelo poder público, nem são consideradas autoridades públicas 
para os efeitos desta lei.
325Art. 82-A. As entidades de prática desportiva de participação ou de rendi-
mento, profissional ou não profissional, promoverão obrigatoriamente exa-
mes periódicos para avaliar a saúde dos atletas, nos termos da regulamentação.

Art. 83. As entidades desportivas internacionais com sede permanente ou 
temporária no país receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento 
dispensado às entidades nacionais de administração do desporto.
326Art. 84. Será considerado como efetivo exercício, para todos efeitos le-
gais, o período em que o atleta servidor público civil ou militar, da admi-
nistração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, estiver convo-
cado para integrar representação nacional em treinamento ou competição 
desportiva no país ou no exterior.
327§ 1º O período de convocação será definido pela entidade nacional de 
administração da respectiva modalidade desportiva, cabendo a esta ou aos 
Comitês Olímpico ou Paralímpico Brasileiros fazer a devida comunicação 
e solicitar ao Ministério do Esporte a competente liberação do afastamento 
do atleta, árbitro e assistente, cabendo ao referido Ministério comunicar a 
ocorrência ao órgão de origem do servidor ou militar.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especiali-
zados e dirigentes, quando indispensáveis à composição da delegação.
328Art. 84-A. Todos os jogos das seleções brasileiras de futebol, em compe-
tições oficiais, deverão ser exibidos, pelo menos, em uma rede nacional de 
televisão aberta, com transmissão ao vivo, inclusive para as cidades brasi-
leiras nas quais os mesmos estejam sendo realizados.
Parágrafo único. As empresas de televisão de comum acordo, ou por rodízio, 
ou por arbitramento, resolverão como cumprir o disposto neste artigo, caso 

325 Artigo acrescido pela Lei nº 12.346, de 9-12-2010.
326 Caput com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
327 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
328 Artigo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
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nenhuma delas se interesse pela transmissão. O órgão competente fará o 
arbitramento.

Art. 85. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como as instituições de ensino superior, definirão 
normas específicas para verificação do rendimento e o controle de frequ-
ência dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de 
forma a harmonizar a atividade desportiva com os interesses relacionados 
ao aproveitamento e à promoção escolar.

Art. 86. É instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no dia 23 de 
junho, Dia Mundial do Desporto Olímpico.

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do 
desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo 
do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando 
com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo inde-
terminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.
Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas refe-
ridos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, sím-
bolos, nomes e apelidos.
329Art. 87-A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido 
ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação 
de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de 
trabalho desportivo.
330Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir enti-
dades nacionais, estaduais e do Distrito Federal, por modalidade desportiva 
ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e a pres-
tação de serviços às entidades de administração do desporto.
Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou enti-
dades, os árbitros e seus auxiliares não terão qualquer vínculo empregatício 
com as entidades desportivas diretivas onde atuarem, e sua remuneração 
como autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras responsabili-
dades trabalhistas, securitárias e previdenciárias.

329 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
330 Caput com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as 
entidades de administração do desporto determinarão em seus regulamen-
tos o princípio do acesso e do descenso, observado sempre o critério técnico.
331Art. 89-A. As entidades responsáveis pela organização de competições 
desportivas profissionais deverão disponibilizar equipes para atendimento 
de emergências entre árbitros e atletas, nos termos da regulamentação.

Art. 90. É vedado aos administradores e membros de conselho fiscal de 
entidade de prática desportiva o exercício de cargo ou função em entidade 
de administração do desporto.
332Art. 90-A. (Vetado.)
333Art. 90-B. (Vetado.)
334Art. 90-C. As partes interessadas poderão valer-se da arbitragem para 
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, vedada a apre-
ciação de matéria referente à disciplina e à competição desportiva.
Parágrafo único. A arbitragem deverá estar prevista em acordo ou conven-
ção coletiva de trabalho e só poderá ser instituída após a concordância ex-
pressa de ambas as partes, mediante cláusula compromissória ou compro-
misso arbitral.
335Art. 90-D. Os atletas profissionais poderão ser representados em juízo 
por suas entidades sindicais em ações relativas aos contratos especiais de 
trabalho desportivo mantidos com as entidades de prática desportiva.
336Art. 90-E. O disposto no § 4º do art. 28 quando houver vínculo emprega-
tício aplica-se aos integrantes da comissão técnica e da área de saúde.
337Art. 90-F. Os profissionais credenciados pelas associações de cronistas 
esportivos quando em serviço têm acesso a praças, estádios e ginásios des-
portivos em todo o território nacional, obrigando-se a ocupar locais a eles 
reservados pelas respectivas entidades de administração do desporto.

331 Artigo acrescido pela Lei nº 12.346, de 9-12-2010.
332 Parágrafo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
333 Idem.
334 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
335 Idem.
336 Idem.
337 Idem.
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CAPÍTULO XI
DISPOSIÇõES TRANSITóRIAS

Art. 91. Até a edição dos códigos da justiça dos desportos profissionais e 
não profissionais continuam em vigor os atuais códigos, com as alterações 
constantes desta lei.

Art. 92. Os atuais atletas profissionais de futebol, de qualquer idade, que, 
na data de entrada em vigor desta lei, estiverem com passe livre, permane-
cerão nesta situação, e a rescisão de seus contratos de trabalho dar-se-á nos 
termos dos arts. 479 e 480 da CLT.
338Art. 93. O disposto no art. 28, § 2º, desta lei somente produzirá efeitos 
jurídicos a partir de 26 de março de 2001, respeitados os direitos adquiri-
dos decorrentes dos contratos de trabalho e vínculos desportivos de atletas 
profissionais pactuados com base na legislação anterior.
339Parágrafo único. (Vetado.)
340Art. 94. Os arts. 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1º do art. 41 desta lei 
serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática pro-
fissional da modalidade de futebol.
341Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar 
os preceitos constantes dos dispositivos referidos no caput deste artigo.
342Art. 94-A. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei, inclu-
sive a distribuição dos recursos, gradação das multas e os procedimentos 
de sua aplicação.

Art. 95. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 96. São revogados, a partir da vigência do disposto no § 2º do art. 28 
desta lei, os incisos II e V e os §§ 1º e 3º do art. 3º, os arts. 4º, 6º, 11 e 13, o § 2º 
do art. 15, o parágrafo único do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei nº 6.354, de 2 
de setembro de 1976; são revogadas, a partir da data de publicação desta lei, 
as Leis nos 8.672, de 6 de julho de 1993, e 8.946, de 5 de dezembro de 1994. 

338 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
339 Parágrafo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
340 Artigo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
341 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
342 Artigo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
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Brasília, 24 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende

Pedro Malan
Paulo Renato Souza

Paulo Paiva
Reinhold Stephanes

Edson Arantes do Nascimento
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LeI nº 12.299, De 27 De JULHO De 2010343

Dispõe sobre medidas de prevenção e 
repressão aos fenômenos de violência 
por ocasião de competições esportivas; 
altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 
2003; e dá outras providências.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º É dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção aos 
atos ilícitos e de violência praticados por ocasião de competições esporti-
vas, especialmente os atos de violência entre torcedores e torcidas.

Art. 2º Todos os estádios de futebol e ginásios de esporte onde ocor-
ram competições esportivas oficiais não poderão vender mais ingressos 
do que o número máximo de capacidade de público existente no local.  
344[...]

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
345[...]

Brasília, 27 de julho de 2010; 189º da Independência e 122º da República.

LUIz INáCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

Orlando Silva de Jesus Junior

343 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 28 de julho de 2010, p. 1.
344 As alterações expressas nos arts. 3º e 4º foram compiladas no Estatuto de Defesa do Torcedor, 

constante desta publicação.
345 As alterações expressas no art. 6º foram compiladas no Estatuto de Defesa do Torcedor, constan-

te desta publicação.
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DeCRetO nº 4.201, De 18 De ABRIL De 2002346

Dispõe sobre o Conselho Nacional do 
Esporte e dá outras providências.

O presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos 
arts. 11 e 12-A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, decreta:

Art. 1º O Conselho Nacional do Esporte (CNE)347 é órgão colegiado de 
deliberação, normatização e assessoramento, diretamente vinculado ao 
Ministro de Estado do Esporte e Turismo, e parte integrante do Sistema 
Brasileiro de Desporto, tendo por objetivo buscar o desenvolvimento de 
programas que promovam a massificação planejada da atividade física para 
toda a população, bem como a melhora do padrão de organização, gestão, 
qualidade e transparência do desporto nacional.

Art. 2º O CNE passa a ser composto pelos seguintes membros:
I – ministro de Estado do Esporte e Turismo, que o presidirá;
II – secretário nacional de Esporte do Ministério do Esporte e Turismo;
III – um representante de cada ministério abaixo indicado:
 a) da Justiça;
 b) da Educação;
 c) do Trabalho e Emprego;
 d) das Relações Exteriores;
IV – presidente do Comitê Olímpico Brasileiro;
V – presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro;
VI – presidente da Confederação Brasileira de Futebol;
VII – presidente do Conselho Federal de Educação Física;
VIII – um representante da Comissão Nacional de Atletas;
IX – presidente do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais do Esporte;
X – três representantes do desporto nacional, designados pelo Presidente 
da República; e

346 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 19 de abril de 2002, p. 2.
347 O CNE substitui o CDDB (Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro).
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XI – três representantes indicados pelo Congresso Nacional, sendo um se-
nador e dois deputados, que integrem as respectivas comissões ou subco-
missões de Esporte e Turismo.
§ 1º O presidente do CNE poderá convidar outras entidades de prática des-
portiva a participarem do colegiado, sem direito a voto.
§ 2º É prerrogativa do ministro de Estado do Esporte e Turismo rejeitar as 
proposições aprovadas pelo CNE.
§ 3º Em face do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, e nos incisos I e III do art. 5º da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993, fica facultado aos membros do CNE, a exemplo das demais 
entidades desportivas e dos desportistas em geral, representar perante o 
Ministério Público da União contra os dirigentes das entidades referidas no 
parágrafo único do art. 13 da citada Lei nº 9.615, de 1998, na hipótese de 
prática de ato com violação da lei ou dos respectivos estatutos.

Art. 3º Compete ao CNE:
I – zelar pela aplicação dos princípios e preceitos constantes da Lei 
nº 9.615, de 1998;
II – oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Despor-
to e contribuir para a implementação de suas diretrizes e estratégias;
III – estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas de inserção 
social dos menos favorecidos à prática desportiva;
IV – formular a política de integração entre o esporte e o turismo visando 
o aumento da oferta de emprego;
V – emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;
VI – aprovar os códigos de justiça desportiva e suas alterações;
VII – expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos 
na prática desportiva;
VIII – estudar ações visando coibir a prática abusiva na gestão do des-
porto nacional;
IX – dar apoio a projetos que democratizem o acesso da população à ativi-
dade física e práticas desportivas; e
X – exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a 
questões de natureza desportiva.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Caio Luiz de Carvalho
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DeCRetO nº 6.795, De 16 De MARçO De 2009348

Regulamenta o art. 23 da Lei nº 10.671, 
de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre 
o controle das condições de segurança 
dos estádios desportivos.

O presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003, decreta:

Art. 1º Este decreto regulamenta o art. 23 da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 
2003, no que concerne ao controle das condições sanitárias e de segurança 
dos estádios a serem utilizados em competições desportivas.

Art. 2º A entidade responsável pela organização da competição apresentará 
ao Ministério Público dos estados e do Distrito Federal, previamente à sua re-
alização, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competen-
tes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem utilizados.
§ 1º Os laudos técnicos, que atestarão a real capacidade de público dos está-
dios, bem como suas condições de segurança, serão os seguintes:
I – laudo de segurança;
II – laudo de vistoria de engenharia;
III – laudo de prevenção e combate de incêndio; e
IV – laudo de condições sanitárias e de higiene.
§ 2º Na hipótese de o estádio ser considerado excepcional por seu vulto, 
complexidade ou antecedentes ou sempre que indicado no laudo de vistoria 
de engenharia, será exigida a apresentação de laudo de estabilidade estrutu-
ral, na forma estabelecida pelo Ministério do Esporte.
§ 3º O Ministério do Esporte estabelecerá, em até cento e vinte dias a partir 
da vigência deste decreto, os requisitos mínimos que deverão ser contem-
plados nos laudos técnicos previstos nos §§ 1º e 2º e indicará as autoridades 
competentes para emiti-los.

348 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16 de março de 2009, p. 1.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de março de 2009; 188º da Independência e 121º da República.

LUIz INáCIO LULA DA SILVA
Orlando Silva de Jesus Junior
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DECRETOS-LEIS E LEIS

DECRETO-LEI Nº 3.199, DE 14 DE ABRIL DE 1941
Estabelece as bases de organização dos desportos em todo o país.
Publicação: DOU-1, de 16-4-1941, p. 7453; retificação: DOU-1, de 18-4-1941, 
p. 1.

LEI Nº 6.117, DE 8 DE OUTUBRO DE 1974
Dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de Desportos (CND).
Publicação: DOU-1, de 9-10-1974, p. 11534.

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
(Código de Defesa do Consumidor)
Dispõe sobre proteção do consumidor, e dá outras providências.
Publicação: DOU-1 (Supl.), de 12-9-1990, p. 1.

LEI Nº 12.395, DE 16 DE MARÇO DE 2011
Altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais 
sobre desporto, e 10.891, de 9 de julho de 2004, que institui a Bolsa-Atleta; 
cria os programas Atleta Pódio e Cidade Esportiva; revoga a Lei nº 6.354, de 
2 de setembro de 1976; e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, de 17-3-2011, p. 1.

DECRETOS

DECRETO SEM NÚMERO, DE 21 DE DEzEMBRO DE 1999
Institui grupo de trabalho para estudo das fontes de recursos destinados ao 
desenvolvimento do desporto nacional, a que se refere a Lei nº 9.615, 24 de 
março de 1998.
Publicação: DOU-1, de 22-12-1999, p. 27.

DECRETO Nº 3.944, DE 28 DE SETEMBRO DE 2001
Regulamenta o art. 20 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, dispondo 
sobre as ligas profissionais nacionais e regionais, e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, de 1-10-2001, p. 2

DECRETO Nº 5.139, DE 12 DE JULHO DE 2004
Dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros referentes ao art. 9º e o 
inciso VI do art. 56 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.
Publicação: DOU-1, de 13-7-2004, p. 6.
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DECRETO Nº 6.297, DE 11 DE DEzEMBRO DE 2007
Regulamenta o recolhimento das obrigações previstas nos incisos I, II, III e 
IV do art. 57 da Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998.
Publicação: DOU-1, de 12-12-2007, p. 29.

PORTAL DA INTERNET

CONSELHO NACIONAL DE ESPORTES
www.esporte.gov.br/conselhoEsporte/default.jsp
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