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APRESENTAÇÃO

Este livro da Série Legislação, da Edições Câmara, traz o texto atualizado 
das normas que dispõem sobre esporte no Brasil: dispositivos constitucio-
nais, atos internacionais, leis e decretos. Ao final, apresenta uma lista de 
outras normas também relacionadas ao tema.

Com a publicação da legislação federal brasileira em vigor, a Câmara dos 
Deputados vai além da função de criar normas: colabora também para seu 
efetivo cumprimento ao torná-las conhecidas e acessíveis a toda a população.

Os textos legais compilados nesta edição são resultado do trabalho dos parla-
mentares, que representam a diversidade do povo brasileiro. Da apresentação 
até a aprovação de um projeto de lei, há um extenso caminho de consultas, 
estudos e debates com os variados segmentos sociais. Após criadas, as leis 
fornecem um arcabouço jurídico que permite a boa convivência em sociedade.

A Câmara dos Deputados disponibiliza suas publicações na Livraria da 
Câmara (livraria.camara.leg.br) e na Biblioteca Digital (bd.camara.leg.br/bd). 
Alguns títulos também são produzidos em formato audiolivro e epub. 
O objetivo é democratizar o acesso a informação e estimular o pleno exer-
cício da cidadania.

Dessa forma, a Câmara dos Deputados contribui para levar informação so-
bre direitos e deveres aos principais interessados no assunto: os cidadãos.

Deputado Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
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A LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE ESPORTE

Carolina Cézar Ribeiro Galvão Diniz1

O esporte tem o poder de inspirar. Tem o 
poder de unir as pessoas. Fala aos jovens em 
uma linguagem que eles entendem. O esporte 
pode criar esperança onde antes só havia 
desespero. (Nelson Mandela)

O esporte é prática social antiga. Mas foi na transição do século XIX para o 
século XX, numa sociedade cada vez mais industrializada e urbana, que o 
seu apelo se tornou irrecusável. Ao longo do século anterior, vimos o espor-
te passar por um processo de massificação e profissionalização, transfor-
mando-se no fenômeno social, vigoroso e influente que temos hoje.

Os megaeventos esportivos, cada vez mais concorridos e com organização 
mais exigente, são exemplo eloquente da força do esporte mundial. Segundo 
a Federação Internacional de Futebol (Fifa), organizadora das copas do mun-
do, o torneio realizado no Brasil, em 2014, alcançou a marca de 3,2 bilhões 
de telespectadores, quase metade da população global. Nesse mesmo evento, 
foram apresentadas em torno de 11 milhões de solicitações para o total de 
3.141.908 de ingressos colocados à venda.

O expressivo crescimento do movimento esportivo ao longo do século XX 
demonstra o poder social dessa atividade, reconhecida pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência (Unesco), por meio da 
Carta Internacional da Educação Física, da Atividade Física e do Esporte2, 
como direito fundamental de todos e elemento que deve constar nos siste-
mas educacionais como parte integral da rotina de crianças e jovens.

Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, de forma inédita no Brasil, 
em capítulo exclusivo, reconhece o esporte como direito individual, ao 

1 Consultora legislativa da Câmara dos Deputados com atuação na área XV (educação, cultura, 
desporto, ciência e tecnologia).

2 Publicada pela primeira vez em 1978 como Carta Internacional da Educação Física e do Desporto.
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estabelecer o dever do Estado de “fomentar práticas esportivas formais e 
não formais como direito de cada um”. Desde então, nossa legislação espor-
tiva vem sendo construída sobre os alicerces dos princípios e mandamentos 
da vigente Carta Magna e sob o influxo das demandas dos diferentes grupos 
de interesse desse segmento e das inquietações manifestadas pela sociedade 
sobre os rumos do esporte no país.

Importante conjunto dessa legislação tem alcance nacional e constitui o 
objeto desta coletânea, que reúne normas federais atinentes ao esporte e 
também às matérias com as quais ele se relaciona, como o lazer e a educa-
ção física. Esses documentos estão organizados, primeiramente, conforme a 
hierarquia legal e, secundariamente, por ordem cronológica de publicação. 
Estão presentes dispositivos constitucionais, tratado internacional aprovado 
pelo Congresso Nacional e todas as leis federais vigentes sobre esporte, la-
zer e educação física, bem como os decretos presidenciais regulamentadores 
das normas que consideramos mais relevantes e as resoluções do Conselho 
Nacional do Esporte entendidas como basilares. Ao final, acrescentamos 
outros instrumentos internacionais que afirmam o valor do esporte para 
o desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, como objeto de po-
líticas públicas. Listamos, ainda, outras normas de interesse que, apesar de 
referidas na legislação esportiva selecionada, não constam da coletânea.

No rol de dispositivos constitucionais, além dos que tratam explicitamente 
do direito ao esporte e ao lazer, incluímos os que dispõem sobre as garantias 
fundamentais asseguradas às associações civis, forma jurídica sob a qual se 
organizam nossas entidades esportivas; a competência legislativa concor-
rente em matéria esportiva da União, dos estados e do Distrito Federal; a 
competência administrativa dos entes federados, a partir da qual é possível 
inferir o grau de liberdade que as esferas de poder possuem para implemen-
tar políticas esportivas. Destaca-se, nesse conjunto, o art. 217, que estabelece 
os princípios constitucionais do esporte, como o da autonomia de clubes e 
federações para gerir sua organização e funcionamento e o da prioridade 
para o desporto educacional na destinação de recursos públicos.

Na lista de leis federais, ressaltamos a relevância e a abrangência da Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, reguladora do esporte no país, também 
conhecida como Lei Pelé, por haver sido sancionada quando o consagrado 
ex-jogador ocupava o então recém-criado cargo de ministro extraordinário 
do Esporte. A Lei Pelé estabelece princípios fundamentais do esporte nas 
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esferas do direito individual e da prática profissional; conceitua as diferen-
tes manifestações esportivas, como o esporte educacional, o de participa-
ção, o de rendimento e, mais recentemente, o esporte de formação; busca 
dar um tratamento diferenciado entre esporte de rendimento profissional e 
o não profissional; dispõe sobre os recursos públicos para o esporte; regula 
a prática esportiva profissional; estabelece as normas gerais da ordem e da 
justiça esportiva; prevê a aprovação dos códigos de justiça esportiva pelo 
Conselho Nacional do Esporte, órgão de assessoramento do Ministério do 
Esporte, entre outras providências. A Lei Pelé foi objeto de grande polêmi-
ca no segmento futebolístico quando sancionada, por proibir o instituto do 
passe nos contratos de trabalho dos jogadores no Brasil, na esteira de movi-
mento que já ocorria na Europa, fato que alterou o sistema de poder vigente 
entre atletas e clubes, mudança para a qual muitos não se prepararam.

Desde a sanção da Lei Pelé, em 1998, a Câmara dos Deputados tem contribuí-
do para o aprimoramento desse dispositivo legal, por meio de debates e vota-
ções, em resposta às demandas por atualização manifestadas pela sociedade. 
Em 2000, a Lei nº 9.981 iniciou a série de ajustes legislativos, concentrados, na 
ocasião, em dispositivos relacionados ao futebol profissional. Na sequência, a 
Lei nº 10.264, de 2001, conhecida como Lei Agnelo-Piva, em referência aos par-
lamentares que a propuseram, alterou o art. 56 da Lei Pelé para destinar dois 
por cento da arrecadação das loterias federais ao Comitê Olímpico Brasileiro 
e ao Comitê Paralímpico Brasileiro, garantindo uma fonte permanente de 
recursos ao esporte olímpico e paraolímpico, o que incentivou a estruturação 
de um número maior de modalidades esportivas. A partir de 1º de janeiro 
de 2016, esse percentual elevou-se para 2,7%, por força da Lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de forma 
a destinar mais recursos para o Comitê Paralímpico Brasileiro.

Em 2003, a Lei nº 10.672, conhecida como Lei de Moralização do Esporte, in-
troduziu dispositivos na Lei Pelé com o propósito de contribuir para a trans-
parência e austeridade na gestão das entidades esportivas profissionais e o 
de facilitar a fiscalização de entidades esportivas organizadas sob a forma 
jurídica de associação. Destacamos, nessa norma, o tratamento diferenciado 
às entidades esportivas profissionais, que passaram a ter de publicar suas 
demonstrações financeiras, com parecer de auditores independentes; a res-
ponsabilização dos dirigentes de entidades esportivas profissionais na hipó-
tese de aplicarem créditos ou bens sociais da entidade em proveito próprio 
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ou de terceiros; a equiparação das entidades esportivas profissionais às so-
ciedades empresárias, para fins de fiscalização e controle.

Em 2011, a Lei nº  12.395 veio modificar substancialmente o capítulo que 
trata da prática esportiva profissional na Lei Pelé, especialmente no que se 
refere aos contratos de trabalho dos jogadores e aos direitos e obrigações 
das entidades esportivas formadoras de atletas, em mais uma tentativa de 
ajuste no sistema de poder entre clubes, jogadores e agentes de atletas na 
modalidade futebol.

Em 2013, a Lei nº 12.868 inseriu na Lei Pelé o art. 18-A, o qual estabelece uma 
lista de contrapartidas para as entidades esportivas beneficiárias de recur-
sos públicos, como o limite de quatro anos para o mandato dos dirigentes 
esportivos, com direito a uma reeleição, previsto em estatuto. Esse novo 
artigo foi resultado da pressão de um conjunto de ex-atletas profissionais 
e olímpicos no Congresso Nacional por uma legislação que incentivasse a 
alternância de poder na direção das entidades esportivas bem como uma 
gestão mais transparente e democrática nas federações.

Em 2015, a Lei nº 13.155 inovou ao estabelecer princípios e práticas de res-
ponsabilidade fiscal, financeira e de gestão mais transparente para entida-
des esportivas profissionais de futebol, além de modificar, mais uma vez, a 
Lei Pelé. Constitui-se no desdobramento final de um processo de mais de 
três anos de discussão na Câmara dos Deputados, iniciado em 2012, quando 
foi criado, na Comissão de Esporte, o grupo de trabalho para reformular 
a Timemania. A comissão especial instituída para examinar o projeto de 
lei proposto pelo deputado relator do referido grupo de trabalho aprovou a 
emenda substitutiva que serviu de base para a Medida Provisória nº 671/2015, 
cujo projeto de conversão deu origem à Lei nº 13.155/2015.

É importante salientar que o capítulo da Lei Pelé sobre a prática esportiva 
profissional, em que estão disciplinados os contratos de trabalho dos joga-
dores e a atividade das entidades formadoras desses atletas, impõe modelo 
inspirado no futebol, modalidade representante do esporte mais praticado 
e profissionalizado no país. Há dispositivos que se aplicam de forma obri-
gatória apenas a esse esporte. Essa lacuna constitui-se em um dos grandes 
desafios para o aprimoramento da legislação esportiva.

Mais recentemente, a Lei nº 13.322/2016, resultado da conversão da Medida 
Provisória nº 718/2016, incluiu na Lei Pelé diversos dispositivos referentes 
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ao controle de dopagem, como os que determinam a criação da Justiça 
Desportiva Antidopagem, a aprovação do Código Brasileiro Antidopagem 
pelo Conselho Nacional do Esporte e o estabelecimento das competências 
da Agência Brasileira de Combate à Dopagem, de forma a harmonizar nossa 
legislação ao Código Mundial Antidopagem e ao cumprimento dos compro-
missos para a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 no 
Rio de Janeiro.

O esforço legislativo do Congresso Nacional na área esportiva pode ser ob-
servado também na aprovação de outros importantes documentos legais 
presentes nesta coletânea. A Lei nº 10.671/2003 institui o Estatuto de Defesa 
do Torcedor, aprovado para garantir um conjunto mínimo de direitos aos 
consumidores de eventos esportivos, como a transparência na organização, 
a estabilidade do regulamento, a segurança do torcedor, a definição e re-
partição de responsabilidades entre as entidades esportivas organizadoras, 
para citar alguns.

Mais uma norma federal que não poderia deixar de ser destacada é a Lei 
nº 10.891/2004, instituidora do benefício financeiro a atletas olímpicos e pa-
raolímpicos que não contavam com o apoio de patrocinadores, a chamada 
Lei da Bolsa-Atleta. Com a sanção da Lei nº 12.395/2011, a Bolsa-Atleta foi 
estendida a atletas patrocinados e incluída a categoria atleta-pódio, como 
uma das iniciativas de preparação de atletas para os Jogos Rio 2016. No plei-
to referente ao exercício de 2015, foram contemplados 7.132 atletas.

Em 2006, por meio da sanção da Lei nº 11.438, teve acolhimento antiga de-
manda do setor esportivo, que pleiteava incentivos fiscais semelhantes aos 
concedidos à área cultural pela Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991). Trata-se da 
concessão de benefício fiscal a patrocinadores de projetos esportivos pre-
viamente aprovados por uma comissão técnica constituída no âmbito do 
Ministério do Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte, como é mais conhe-
cida, tem sido utilizada em favor de projetos variados, desde obras de in-
fraestrutura pertencentes a entidades esportivas profissionais a projetos de 
iniciação esportiva em comunidades carentes.

Outro importante momento no processo legislativo federal na área do espor-
te foi a aprovação, por meio do Decreto Legislativo nº 306, de 26 de outubro 
de 2007, do texto da Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes, 
adotado pela Unesco, em 19 de outubro de 2005. O Decreto nº 6.653/2008, 
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promulgou a Convenção em 18 de novembro de 2008. Nesta coletânea, 
decidimos publicar apenas o texto principal da convenção, sem anexos e 
apêndices. O Código Mundial Antidoping está no item Outras Normas e 
Informações de Interesse desta coletânea.

Com o objetivo de facilitar a compreensão do leitor sobre a organização da 
administração federal na área do esporte, incluímos a Lei nº 10.683/2003, que 
dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios. Nos 
arts. 25, 27 e 29, estão discriminadas as competências do Ministério do Esporte.

O desporto educacional também está previsto na Lei nº  9.394/1994, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de forma ainda muito modes-
ta se comparado ao potencial do esporte na escola. Esse documento legal 
prevê a educação física como componente curricular obrigatório e deter-
mina que os currículos devem se orientar por diretrizes como a promoção 
do desporto educacional e o fomento às práticas desportivas não formais. 
O desenvolvimento do esporte nas escolas enfrenta como um dos principais 
desafios a deficiência na infraestrutura esportiva dos estabelecimentos de 
ensino. Segundo dados do Censo Escolar realizado em 2013 pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao 
Ministério da Educação (MEC), aproximadamente sete em cada dez estabe-
lecimentos públicos de ensino fundamental no Brasil não têm quadras po-
liesportivas, sendo que, em expressiva parcela das escolas com esse espaço, 
a quadra não é coberta.

Integram também esta coletânea importantes resoluções aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Esporte, que tratam de matérias previstas no art. 11 
da Lei Pelé, como a Resolução nº 1/2003, que aprova o Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva; a Resolução nº  5/2005, que aprova a Política Nacional 
do Esporte; e a Resolução nº 10/2006, que aprova as políticas setoriais de 
esporte de alto rendimento, de esporte educacional e de esporte recreativo 
e de lazer.

A presente coletânea não traz o texto das leis que regulam as situações es-
peciais exigidas pela organização dos megaeventos esportivos sediados no 
Brasil, em razão do seu caráter temporário. A referência à Lei nº 12.663/2012 
(Lei Geral da Copa); à Lei nº  12.035/2009 (Lei do Ato Olímpico); e à Lei 
nº 12.350/2010 (Lei de Isenção Geral da Copa) consta, no entanto, da Lista 
de Outras Normas e Informações de Interesse, no final deste livro. Exceção 
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é feita a alguns dispositivos da Lei Geral da Copa que possuem caráter per-
manente, como os que instituem e regulam prêmio e pensão concedidos aos 
jogadores das seleções brasileiras campeãs das copas mundiais masculinas 
da Fifa nos anos de 1958, 1962 e 1970. Também não estão publicados nesta 
coletânea leis ou trechos de lei cujo teor está integralmente compilado nas 
respectivas leis que alteraram e que fazem parte desta coletânea, como, por 
exemplo, parte da Lei nº 13.155/2015.

Por fim, incluímos outros dois instrumentos internacionais relevantes 
para a defesa do esporte como direito individual e como objeto de políti-
cas públicas: a Carta Internacional de Educação Física e Desporto, ado-
tada pela Unesco em 1978, e a Declaração de Berlim, resultado da última 
Conferência Internacional de Ministros e Altos Funcionários Responsáveis 
pela Educação Física e o Esporte, celebrada no período de 28 a 30 de maio 
de 2013. Esse último documento reúne as principais questões do debate in-
ternacional na área do esporte, tais como a necessidade do desenvolvimento 
de ambientes inclusivos, livres de violência, assédio sexual e racismo, de 
proteção à prática esportiva das crianças, da inclusão na gestão das enti-
dades esportivas da perspectiva de gênero; os riscos das exigências cada 
vez maiores, de caráter financeiro, técnico e político, impostas aos países 
postulantes para sediar grandes eventos esportivos; a defesa da integridade 
no esporte, ameaçada pelo doping; e as apostas esportivas com manipulação 
de resultados e corrupção.

Esperamos que a compilação aqui proposta seja útil aos interessados, for-
necendo-lhes instrumentos para análise de questões fundamentais em dis-
cussão no cenário esportivo atual. Desejamos, ainda, que esta publicação 
contribua, de alguma forma, para a promoção do progresso e da democrati-
zação do esporte no Brasil.
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL3

[Dispositivos constitucionais referentes 
a esporte.]

[...]

TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

[...]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:
[...]
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar;
[...]
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 
suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, 
o trânsito em julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
[...]
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
 a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodu-

ção da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
[...]

3 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, ed. extra, de 5-10-1988.
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CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS

4Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
[...]

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

[...]

CAPÍTULO II 
DA UNIÃO

[...]

Art. 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre:
[...]
5IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, de-
senvolvimento e inovação;

[…]

CAPÍTULO III 
DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas 
por esta Constituição.
[...]

4 Artigo com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 4-2-2010.
5 Inciso com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 26-2-2015.
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CAPÍTULO IV 
DOS MUNICÍPIOS

[...]

Art. 30. Compete aos municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...]

TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL

[...]

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

[...]

Seção III 
Do Desporto

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 
formais, como direito de cada um, observados:
I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 
a sua organização e funcionamento;
II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional;
IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.
§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às compe-
tições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, 
regulada em lei.
§ 2º A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 
da instauração do processo, para proferir decisão final.
§ 3º O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social.
[...]
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6CAPÍTULO VII 
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, 

DO JOVEM E DO IDOSO
[...]
7Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.
[...]
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I – idade mínima de 14 (quatorze) anos para admissão ao trabalho, observado 
o disposto no art. 7º, XXXIII;
[...]

6 Denominação do capítulo com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 13-7-2010.
7 Caput com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 13-7-2010.
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CARTA INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA, DA ATIVIDADE FÍSICA E 

DO ESPORTE (PARIS, 2015)

PREÂMBULO

A Conferência Geral da UNESCO,

1. Recordando que, na Carta das Nações Unidas, os povos proclamaram sua 
fé nos direitos humanos fundamentais, bem como na dignidade e no valor 
da pessoa humana, e afirmaram sua determinação de promover o progresso 
social e melhores condições de vida,

2. Recordando que, pelos termos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, todas as pessoas são titulares de todos os direitos e liberdades 
nela estabelecidos, sem qualquer tipo de discriminação com base em raça, 
cor, sexo, idioma, religião, convicção política ou opinião, origem nacional ou 
social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra,

3. Consciente de que uma das condições para o exercício dos direitos huma-
nos consiste em que as pessoas sejam livres para desenvolver e preservar 
seu bem-estar e suas aptidões físicas, psicológicas e sociais,

4. Ressaltando que os recursos, a autoridade e a responsabilidade da edu-
cação física, da atividade física e do esporte devem ser alocados sem qual-
quer tipo de discriminação, seja ela com base em sexo, idade, deficiência 
ou qualquer outra, a fim de superar a exclusão de grupos vulneráveis ou 
marginalizados,

5. Reconhecendo que a diversidade cultural da educação física, da atividade 
física e do esporte pertence ao patrimônio imaterial da humanidade e inclui 
o jogo físico, a recreação, a dança, assim como os esportes e jogos organiza-
dos, informais, competitivos, tradicionais e indígenas,

6. Reconhecendo também que a educação física, a atividade física e o espor-
te podem trazer diversos benefícios individuais e sociais, como a saúde, o 
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desenvolvimento social e econômico, o empoderamento dos jovens, a recon-
ciliação e a paz,

7. Ressaltando que a oferta da educação física, da atividade física e do esporte 
de qualidade é essencial para a plena realização do seu potencial na promo-
ção de valores como o jogo limpo (fair play), a igualdade, a integridade, a 
excelência, o compromisso, a coragem, o trabalho em equipe, o respeito pelas 
regras e leis, a lealdade, o respeito por si próprio e pelos demais participantes, 
o espírito de comunidade e solidariedade, bem como a diversão e a alegria,

8. Sublinhando que, para alcançar uma educação física, uma atividade física 
e um esporte de boa qualidade todas as equipes envolvidas, tanto as profis-
sionais quanto as voluntárias, devem ter acesso à formação, à supervisão e 
à consultoria adequadas, 

9. Sublinhando também que as primeiras experiências de jogo com os pais 
e cuidadores, assim como uma educação física de qualidade, são vias essen-
ciais para as crianças adquirirem as habilidades, as atitudes, os valores, os 
conhecimentos, a compreensão e a apreciação, todos aspectos necessários 
para a participação ao longo da vida na atividade física, no esporte e na 
sociedade em geral,

10. Insistindo que a educação física, a atividade física e o esporte devem 
buscar promover uma maior comunhão entre as pessoas, a solidariedade, o 
respeito mútuo e o entendimento, assim como o respeito total pela integri-
dade e pela dignidade dos seres humanos,

11. Considerando que a cooperação entre as partes interessadas, em todos os 
âmbitos, é o pré-requisito para a proteção da integridade e dos possíveis be-
nefícios da educação física, da atividade física e do esporte contra as ameaças 
representadas pela discriminação, pelo racismo, pela homofobia, pelo assédio 
e pela intimidação, pela dopagem, pela manipulação, pelo treinamento exces-
sivo de crianças pequenas, pela exploração sexual, pelo tráfico de pessoas, 
assim como pela violência,

12. Consciente de que a educação física, a atividade física e o esporte podem 
ser enriquecidos quando praticados de modo responsável em um ambiente 
natural, e que isso inspira respeito pelos recursos da Terra e contribui para 
um maior empenho em conservá-los e utilizá-los para o bem da humanidade,

13. Proclama esta Carta Internacional, com o propósito de colocar a educação 
física, a atividade física e o esporte a serviço do desenvolvimento humano, 
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instando todos e, em especial, governos, organizações intergovernamentais, 
organizações esportivas, entidades não governamentais,  círculos empresa-
riais, mídia, educadores, pesquisadores, profissionais e voluntários do es-
porte, participantes e seu pessoal de apoio, árbitros, famílias, bem como 
espectadores, a aderirem a ela e a disseminá-la, a fim de que seus princípios 
se tornem realidade para todos os seres humanos.

Artigo 1º A prática da educação física, da atividade física 
e do esporte é um direito fundamental de todos.

1.1. Todo ser humano tem o direito fundamental de acesso à educação física, 
à atividade física e ao esporte, sem qualquer tipo de discriminação com base 
em etnia, gênero, orientação sexual, língua, religião, convicção política ou 
opinião, origem nacional ou social, situação econômica ou qualquer outra.

1.2. A liberdade de desenvolver habilidades físicas, psicológicas e de bem-
-estar, por meio dessas atividades, deve ser apoiada por todos os governos e 
todas as organizações ligadas ao esporte e à educação.

1.3. Oportunidades inclusivas, assistivas e seguras para a participação na 
educação física, na atividade física e no esporte devem ser disponibilizadas 
a todos os seres humanos, em especial crianças de idade pré-escolar, pessoas 
idosas, pessoas com deficiência e povos indígenas.

1.4. É um direito de toda menina e de toda mulher ter oportunidades iguais 
de participar em todos os níveis e funções de supervisão e decisão na edu-
cação física, na atividade física e no esporte, seja para fins recreativos, para 
a promoção da saúde ou para o alto rendimento esportivo.

1.5. A diversidade da educação física, da atividade física e do esporte é uma 
característica fundamental do seu valor e atração. Jogos, danças e esportes, 
tradicionais e indígenas, também em suas formas modernas e emergentes, 
demonstram o rico patrimônio cultural do mundo e devem ser protegidos e 
promovidos.

1.6. Todos os seres humanos devem ter oportunidades plenas de alcançar 
um nível de realização que corresponda a suas capacidades e a seus interes-
ses, por meio da educação física, da atividade física e do esporte.

1.7. Todos os sistemas de educação devem considerar o devido lugar e a 
importância da educação física, da atividade física e do esporte, para esta-
belecer um equilíbrio e fortalecer os vínculos entre as atividades físicas e os 
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outros componentes da educação. Da mesma forma, eles devem assegurar 
que uma educação física inclusiva e de qualidade seja parte obrigatória do 
ensino primário e secundário, e que o esporte e a atividade física, na escola 
e em todas as outras instituições educativas, tenham um papel integral na 
rotina diária de crianças e jovens.

Artigo 2º A educação física, a atividade física e o esporte 
podem proporcionar uma ampla gama de benefícios às 
pessoas, às comunidades e à sociedade em geral.

2.1. Quando devidamente organizados, ensinados, dotados de recursos e 
praticados, o esporte, a educação física e a atividade física podem oferecer 
uma ampla gama de benefícios aos indivíduos, às famílias, às comunidades 
e à sociedade em geral.

2.2. A educação física, a atividade física e o esporte podem desempenhar 
um papel importante no desenvolvimento dos conhecimentos básicos dos 
participantes em relação à instrução física, ao bem-estar e às capacidades 
físicas, ao melhorar a resistência, a força, a flexibilidade, a coordenação, o 
equilíbrio e o controle. Saber nadar é uma habilidade essencial para pessoas 
expostas ao risco de afogamento.

2.3. A educação física, a atividade física e o esporte podem melhorar a saúde 
mental, o bem-estar e a capacidade psicológica, ao aumentar a confiança 
corporal, a autoestima e a função cognitiva, ao diminuir o estresse, a an-
siedade e a depressão, e ao desenvolver uma ampla gama de habilidades e 
qualidades, como a cooperação, a comunicação, a liderança, a disciplina, o 
trabalho em equipe, todos os quais contribuem para o êxito durante a parti-
cipação, o aprendizado e em outros aspectos da vida.

2.4. A educação física, a atividade física e o esporte podem auxiliar no bem-
-estar e na capacidade social, ao estabelecer e fortalecer os vínculos com a 
comunidade e as relações com a família, os amigos e os colegas, criando um 
sentimento de pertencimento e aceitação, desenvolvendo atitudes e compor-
tamentos sociais positivos, e congregando pessoas de diferentes contextos 
culturais, sociais e econômicos na busca de objetivos e interesses comuns.

2.5. A educação física, a atividade física e o esporte podem ajudar a prevenir 
e a reabilitar as pessoas vulneráveis à dependência de drogas, ao consumo 
excessivo de álcool e tabaco, à delinquência, à exploração e à pobreza extrema.
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2.6. Para a sociedade em geral, a educação física, a atividade física e o es-
porte podem trazer importantes benefícios de saúde, sociais e econômicos. 
Um estilo de vida ativo ajuda na prevenção de doenças cardíacas, diabetes, 
câncer e obesidade, bem como na redução de mortes prematuras. Além dis-
so, eles reduzem custos relacionados à saúde, aumentam a produtividade e 
fortalecem o engajamento cívico e a coesão social.

Artigo 3º Todas as partes interessadas devem 
participar da criação de uma visão estratégica que 
identifique as opções e as prioridades políticas.

3.1. Visões estratégicas para a educação física, a atividade física e o esporte 
são um pré-requisito para equilibrar e otimizar o impacto das opções e das 
prioridades de políticas em diferentes âmbitos.

3.2. Todas as partes interessadas, em especial as autoridades nacionais e 
locais responsáveis pelas áreas de esporte, educação, juventude, saúde, 
recreação, desenvolvimento, planejamento urbano, meio ambiente, trans-
porte, questões de gênero e deficiência, assim como as organizações inter-
governamentais, os movimentos olímpico e paralímpico, as organizações 
esportivas, as entidades não governamentais, o empresariado, a mídia, os 
educadores, os pesquisadores, os profissionais e os voluntários do esporte, 
os participantes e seu pessoal de apoio, os árbitros, as famílias e os especta-
dores, compartilham a responsabilidade pelo desenvolvimento e pelo apoio 
às políticas de educação física, atividade física e esporte; além disso, to-
das as partes interessadas mencionadas acima devem ter oportunidades de 
exercer essa responsabilidade.

3.3. As autoridades públicas em todos os níveis, assim como as instituições 
que atuam em seu nome, devem elaborar e implementar leis e regulamentos, 
definir planos nacionais de desenvolvimento do esporte com objetivos claros 
e adotar outras medidas para estimular a educação física, a atividade física e 
o esporte, incluindo a prestação de assistência material, financeira e técnica.

3.4. As estratégias e políticas relativas à educação física, à atividade física 
e ao esporte devem prestar apoio especial ao voluntariado, para assegurar 
sua participação e desenvolvimento contínuos, para fortalecer o respeito 
pela liberdade de associação e para reconhecer sua contribuição para uma 
cultura democrática.
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3.5. O investimento contínuo na educação física é um componente essencial 
do compromisso de todos os países para a educação e para o esporte. O or-
çamento público para a disponibilização de programas de educação física de 
qualidade deve ser protegido e reforçado. 

3.6. Estados e municípios que considerarem sediar grandes eventos esportivos 
devem integrar essa opção à sua estratégia de longo prazo para a educação 
física, para a atividade física e para o esporte, a fim de apoiar e ampliar a 
participação na atividade física, bem como ajudar a aprimorar a coesão social.

Artigo 4º Os programas de educação física, atividade física e 
esporte devem estimular a participação ao longo da vida.

4.1. Programas de educação física, atividade física e programas esportivos 
devem ser concebidos de modo a responder às necessidades e às característi-
cas pessoais daqueles que praticam essas atividades ao longo de suas vidas.

4.2. As primeiras experiências positivas de jogos, atividades lúdicas e es-
portivas devem ser priorizadas para todos, a fim de estabelecer uma base de 
conhecimento, habilidades, atitudes e motivação, aspectos necessários para 
a participação ao longo da vida na atividade física e no esporte.

4.3. Por ser a única área dos currículos escolares dedicada ao desenvolvimento 
da competência e da confiança dos alunos no esporte e na atividade física, a 
educação física oferece uma via de acesso para o desenvolvimento de habili-
dades, atitudes e conhecimento necessários para a prática da atividade física e 
do esporte ao longo da vida; portanto, aulas de educação física inclusivas e de 
qualidade, ministradas por professores de educação física qualificados, devem 
ser obrigatórias em todas as séries e em todos os níveis de educação.

4.4. As políticas e os programas de educação física, atividade física e esporte 
devem ser monitorados e avaliados de forma sistemática pelas agências na-
cionais pertinentes, com o objetivo de avaliar em que medida eles atendem 
às necessidades de seus beneficiários.

Artigo 5º Todas as partes interessadas devem 
assegurar que suas atividades sejam sustentáveis, 
nos planos econômico, social e ambiental.

5.1. Ao planejar, implementar e avaliar suas atividades, as autoridades res-
ponsáveis por oferecer educação física, atividade física e esporte, bem como 
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os organizadores de eventos esportivos, devem levar em consideração o 
princípio fundamental da sustentabilidade, seja ela econômica, social, am-
biental ou esportiva.

5.2. Considerando que o aumento do consumo de produtos esportivos pode 
ter impactos positivos na economia global, as indústrias devem se respon-
sabilizar pelo desenvolvimento e pela incorporação de práticas benéficas à 
sociedade e ao meio ambiente.

5.3. Deve ser evitado qualquer impacto negativo ao meio ambiente causado 
por atividades realizadas em áreas internas ou externas. Os proprietários 
das infraestruturas esportivas têm a responsabilidade especial de evitar 
comportamentos negligentes que representem riscos para os espectadores, 
que produzam ruídos ou resíduos, que utilizem produtos químicos e que 
causem outros tipos de danos à natureza.

5.4. Todas as partes envolvidas na realização de grandes eventos esporti-
vos – em particular os organizadores de eventos, as autoridades públicas, 
as organizações esportivas, os participantes comerciais e a mídia – devem 
assegurar um legado sustentável para as comunidades anfitriãs, no que diz 
respeito ao custo financeiro, ao impacto ambiental e social, ao uso da in-
fraestrutura após os eventos e aos efeitos na participação no esporte e na 
atividade física.

Artigo 6º A pesquisa, as evidências e a avaliação são 
aspectos indispensáveis para o desenvolvimento da 
educação física, da atividade física e do esporte.

6.1. Decisões políticas devem ser fundamentadas em provas factuais e con-
cretas. A boa qualidade do processo de formulação de políticas depende da 
coleta de informações de alta qualidade de uma ampla gama de fontes, como 
pesquisas científicas, o conhecimento de especialistas e da mídia, consultas 
com parceiros, bem como a avaliação e o monitoramento de políticas e pro-
gramas anteriores.

6.2. Os governos e as principais partes interessadas devem dar início e 
apoiar pesquisas nas áreas de educação física, atividade física e esporte.

6.3. A pesquisa, as evidências e a avaliação devem concordar com os padrões 
éticos já estabelecidos e rejeitar usos inadequados na educação física, na ativi-
dade física e no esporte, tais como a dopagem, a fraude e outras más condutas.
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6.4. É essencial que sejam coletados e disseminados os resultados de pes-
quisas, estudos de avaliação e outros documentos sobre a educação física, 
a atividade física e o esporte. Os resultados das pesquisas científicas e das 
avaliações devem ser transmitidos de forma acessível, compreensível e rele-
vante para todas as partes interessadas e para o público em geral.

6.5. A mídia pode desempenhar um papel fundamental no fornecimento de 
informações e na conscientização do público quanto à importância social, 
aos valores éticos e aos benefícios da educação física, da atividade física e 
do esporte. A mídia, a comunidade científica e outras partes interessadas 
são responsáveis por unirem forças e informarem, em conjunto, o debate 
público e a tomada de decisões.

Artigo 7º O ensino, o treinamento e a administração 
da educação física, da atividade física e do esporte 
devem ser realizados por pessoal qualificado.

7.1. Todos os profissionais que assumem responsabilidade técnica pela edu-
cação física, pela atividade física e pelo esporte devem ter a formação e as 
qualificações adequadas, bem como receber acesso contínuo ao desenvolvi-
mento profissional.

7.2. Todos os profissionais das áreas de educação física, atividade física e 
esporte devem ser cuidadosamente selecionados e treinados em número su-
ficiente, de forma a assegurar a obtenção e a manutenção dos níveis ade-
quados de competência para o desenvolvimento geral e para a segurança 
de todas as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. As pessoas que 
tiverem recebido tal formação devem obter um reconhecimento profissional 
que corresponda às funções por elas desempenhadas.

7.3. Devem ser oferecidas a formação e a supervisão adequadas para treina-
dores, funcionários e pessoal de apoio que trabalhem em caráter voluntário, 
uma vez que fornecem uma contribuição valiosa para o setor, realizam fun-
ções essenciais e promovem a participação da população, de modo a garantir 
o desenvolvimento e a segurança dos participantes e incentivar a ampliação 
da participação nos processos democráticos e na vida da comunidade.

7.4. Oportunidades específicas para uma formação inclusiva e assistiva de-
vem estar amplamente disponíveis em todos os âmbitos de participação.
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Artigo 8º Espaços, instalações e equipamentos adequados 
e seguros são indispensáveis para a prática da educação 
física, da atividade física e do esporte de qualidade.

8.1. Devem ser disponibilizados e mantidos espaços, instalações, equipa-
mentos e vestiários, adequados e seguros, para atender às necessidades dos 
participantes da educação física, da atividade física e do esporte, levando 
em consideração as diferentes necessidades associadas às condições climá-
ticas e culturais, assim como às questões de gênero, idade e deficiência.

8.2. É dever das autoridades públicas, das organizações esportivas, das esco-
las e de outras instituições que administram instalações, em todos os âm-
bitos, trabalhar em conjunto para projetar, fornecer e otimizar o uso das 
instalações e dos equipamentos para a educação física, a atividade física e 
o esporte, levando em conta as oportunidades e as condições presentes no 
ambiente natural.

8.3. Locais de trabalho, privados e públicos, devem oferecer oportunidades 
para a prática da atividade física e do esporte, disponibilizando instalações, 
pessoal e incentivos adequados para os empregados de todos os níveis, con-
tribuindo para o seu bem-estar e para uma maior produtividade.

8.4. A fim de apoiar, desenvolver e manter um estilo de vida saudável e ativo 
para os cidadãos, as autoridades públicas devem integrar oportunidades de 
atividade física e esporte em todo planejamento urbano, rural e de transporte.

8.5. Ao realizar a construção, a manutenção e a operação de instalações e 
espaços públicos para a educação física, a atividade física e o esporte, as 
autoridades responsáveis e os proprietários de infraestruturas esportivas 
devem procurar maximizar a eficiência da energia e dos recursos utilizados 
e minimizar os impactos negativos no ambiente natural.

Artigo 9º Segurança e gestão de risco são condições 
necessárias para uma oferta de qualidade.

9.1. A educação física, a atividade física e o esporte devem ser praticados 
em um ambiente seguro que proteja a dignidade, os direitos e a saúde de 
todos os participantes. As práticas e os eventos que coloquem em perigo a 
segurança ou que envolvam riscos desnecessários são incompatíveis com os 
valores e com os benefícios potenciais da educação física, da atividade física 
e do esporte e, assim, exigem uma resposta firme e imediata.
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9.2. A segurança e a gestão de riscos exigem que todas as partes interessadas 
procurem eliminar as práticas de educação física, atividade física e espor-
te que limitem ou causem danos aos participantes, aos espectadores e aos 
educadores, especialmente de grupos sociais mais vulneráveis, como crian-
ças, jovens, pessoas idosas, mulheres, pessoas com deficiência, migrantes 
e povos indígenas. Entre as práticas prejudiciais estão a discriminação, o 
racismo, a homofobia, o bullying, a dopagem e a manipulação, a privação 
de educação, o treinamento excessivo de crianças, a exploração sexual, o 
tráfico e a violência.

9.3. A educação física, a atividade física e o esporte podem ser ferramentas 
poderosas na prevenção do fenômeno universal da violência baseada no gê-
nero, ao abordar suas causas subjacentes, especialmente a desigualdade de 
gênero, as normas sociais prejudiciais e os estereótipos de gênero.

9.4. É importante que todas as partes interessadas na educação física, na ati-
vidade e no esporte, incluindo participantes, administradores, professores, 
técnicos e pais estejam cientes dos riscos potenciais, especialmente para 
as crianças, relativos a competições e métodos de treinamento perigosos e 
inadequados, bem como a pressões psicológicas de qualquer tipo.

Artigo 10. A proteção e a promoção da integridade e de 
valores éticos da educação física, da atividade física e do 
esporte devem ser uma preocupação constante para todos.

10.1. Todas as formas de educação física, atividade física e esporte devem ser 
protegidas contra o abuso. Fenômenos como violência, dopagem, exploração 
política, corrupção e manipulação de competições esportivas ameaçam a 
credibilidade e a integridade da educação física, da atividade física e do es-
porte, assim como enfraquecem suas funções de educação, desenvolvimento 
e saúde. Participantes, incluindo árbitros, autoridades públicas, autoridades 
policiais, organizações esportivas, operadores de apostas, proprietários de 
direitos relacionados ao esporte, mídia, organizações não governamentais, 
administradores, educadores, famílias e profissionais da área médica, en-
tre outros, devem unir forças para assegurar uma resposta coordenada às 
ameaças contra a integridade.

10.2. Não devem ser poupados esforços para combater os efeitos negativos 
da dopagem, bem como para proteger o bem-estar e as habilidades físicas, 
psicológicas e sociais dos participantes, os valores do jogo limpo (fair play) 
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e da competição, a integridade da comunidade esportiva e os direitos das 
pessoas envolvidas em todos os âmbitos. As autoridades internacionais e 
nacionais pertinentes devem implementar, em todos os níveis de atuação, as 
regras antidopagem universalmente aprovadas.

10.3. A manipulação de competições esportivas compromete os valores 
fundamentais do esporte. Juntamente com as apostas, a manipulação de 
competições esportivas oferece grandes oportunidades de negócios para o 
crime organizado transnacional. Devem ser adotadas medidas efetivas para 
promover a cooperação nacional e internacional contra a manipulação de 
competições esportivas, assim como uma resposta mundial e coordenada, 
alinhada aos instrumentos internacionais relevantes.

10.4. Todas as organizações e instituições encarregadas da educação física, da 
atividade física e do esporte devem implementar os princípios da boa gover-
nança, que incluem procedimentos democráticos e transparentes para as elei-
ções e a tomada de decisões, para consultas periódicas com os grupos interes-
sados, assim como regras claras para a redistribuição de fundos e a aplicação 
rigorosa dos princípios de responsabilização (accountability) e transparência.

10.5 Todos os empregadores nos campos da educação física, da atividade fí-
sica e do esporte, ou em áreas afins, devem prestar a devida atenção à saúde 
psicológica e física dos seus funcionários, bem como dos atletas profissio-
nais. As convenções internacionais sobre trabalho e sobre direitos humanos 
fundamentais devem ser respeitadas, especialmente para prevenir o traba-
lho infantil e o tráfico de pessoas.

10.6. Para reduzir os riscos de corrupção e os gastos excessivos relacionados 
a grandes eventos esportivos, organizadores de eventos, autoridades públi-
cas e outras partes interessadas devem tomar medidas para maximizar a 
transparência, a objetividade e a justiça nos processos de licitação, planeja-
mento e hospedagem desses eventos.

10.7. As autoridades públicas que fornecem apoio financeiro, material ou de 
qualquer outro tipo para os profissionais responsáveis pela educação física, pela 
atividade física e pelo esporte, têm o direito e o dever de auditar e controlar o 
uso adequado dos recursos que elas tenham concedido em nome da sociedade.

10.8. As autoridades públicas e as organizações esportivas são convidadas, 
no espírito de respeito mútuo, a melhorar sua cooperação e a minimizar 
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o risco de conflitos, definindo claramente suas respectivas funções, seus 
direitos e suas responsabilidades mútuas nas áreas de educação física, ati-
vidade física e esporte.

10.9. É essencial a existência de programas de prevenção que contenham com-
ponentes de educação e informação baseados em valores. Tais programas de-
vem promover atitudes positivas no que diz respeito ao combate à dopagem 
no esporte e às atitudes negativas relativas à manipulação, à corrupção, à 
má conduta e à exploração, e devem ser disponibilizados aos participantes, 
incluindo árbitros, autoridades públicas, autoridades policiais, organizações 
esportivas, operadores de apostas, proprietários de direitos relacionados ao 
esporte, mídia, organizações não governamentais, administradores, educa-
dores, famílias, profissionais da área médica e outras partes interessadas.

10.10. As autoridades públicas e as organizações esportivas devem estimular 
a mídia quanto à promoção e à proteção da integridade da educação física, 
da atividade física e do esporte. Pede-se que a mídia cumpra seu papel de ob-
servadora crítica e independente dos eventos, das organizações e das partes 
interessadas, informando o público sobre os benefícios, os riscos e os valores 
educacionais da educação física, da atividade física e do esporte.

Artigo 11. A educação física, a atividade física e o esporte 
podem desempenhar um papel importante na realização 
de objetivos relacionados ao desenvolvimento, à paz 
e a situações de pós-conflito ou pós-desastre.

11.1. Iniciativas que promovam o esporte para o desenvolvimento e a paz 
devem ter como objetivo a erradicação da pobreza, assim como o fortale-
cimento da democracia, dos direitos humanos, da segurança, da cultura de 
paz e não violência, do diálogo e da resolução de conflitos, da tolerância e 
da não discriminação, da inclusão social, da igualdade de gênero, do Estado 
de direito, da sustentabilidade, da consciência ambiental, da saúde, da edu-
cação e do papel da sociedade civil.

11.2. Iniciativas que promovam o esporte para o desenvolvimento e a paz 
devem ser realizadas e utilizadas para apoiar a prevenção de conflitos e 
intervenções em situações de pós-conflito ou pós-desastre, para fortalecer 
as comunidades, a união nacional e outros esforços que contribuam para o 
bom funcionamento da sociedade civil e para os objetivos internacionais de 
desenvolvimento.
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11.3. Iniciativas que promovam o esporte para o desenvolvimento e a paz 
devem ser inclusivas, levando em consideração questões de cultura, gênero, 
idade e deficiência, e contendo mecanismos consistentes de monitoramento 
e avaliação. Elas devem estimular a apropriação local dos projetos e incor-
porar os mesmos princípios de sustentabilidade e integridade das outras 
iniciativas de educação física, atividade física e esporte.

Artigo 12. A cooperação internacional é um 
pré-requisito para ampliar o alcance e os efeitos da 
educação física, da atividade física e do esporte.

12.1. Por meio da cooperação e de parcerias internacionais, todas as partes 
interessadas devem colocar a educação física, a atividade física e o esporte a 
serviço do desenvolvimento, da paz, da solidariedade e da amizade entre as 
pessoas, as comunidades e as nações.

12.2. A cooperação e as parcerias internacionais devem ser utilizadas para a 
efetiva defesa (advocacy), nos planos internacional, regional e nacional, das 
importantes contribuições trazidas pela educação física, pela atividade físi-
ca e pelo esporte para o desenvolvimento social e econômico, assim como 
para apoiar e compartilhar as pesquisas e as evidências.

12.3. São essenciais a cooperação e as parcerias internacionais entre autori-
dades públicas, organizações esportivas e outras organizações não governa-
mentais, para a redução das disparidades existentes entre e dentro dos paí-
ses com relação ao oferecimento da educação física, da atividade física e do 
esporte. Isso pode ser alcançado por meio do intercâmbio de boas práticas, 
dos programas educativos, do desenvolvimento de capacidades, assim como 
de indicadores e outros instrumentos de monitoramento e avaliação, que 
tenham como base os princípios universais estabelecidos na presente Carta.
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CONVENÇÃO INTERNACIONAL CONTRA O 
DOPING NOS ESPORTES (PARIS, 2005)8

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura, doravante denominada Unesco, em sua 33ª sessão, reuni-
da em Paris, de 3 a 21 de outubro de 2005,

Considerando que o objetivo da Unesco é contribuir para a paz e a seguran-
ça, ao promover a colaboração entre as nações por meio da educação, ciência 
e cultura,

Referindo-se a instrumentos internacionais existentes relacionados aos di-
reitos humanos,

Tendo em conta a Resolução nº  58/5 adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 3 de novembro de 2003, relativa ao esporte como meio 
para promover a educação, a saúde, o desenvolvimento e a paz, em particu-
lar o parágrafo 7,

Consciente de que o esporte deve desempenhar um papel importante na 
proteção da saúde, na educação moral, cultural e física, e na promoção do 
entendimento internacional e da paz,

Observando a necessidade de encorajar e coordenar a cooperação interna-
cional com vistas à eliminação do doping no esporte,

Preocupada com o uso do doping nos esportes e com suas consequências 
para a saúde dos atletas, o princípio da ética desportiva, a eliminação das 
fraudes e o futuro do esporte,

Atenta para o fato de que o doping coloca em risco princípios éticos e valo-
res pedagógicos consagrados na Carta Internacional de Educação Física e 
Desporto da Unesco e na Carta Olímpica,

Recordando que a Convenção Antidoping e seu protocolo adicional, ado-
tados no âmbito do Conselho da Europa são os instrumentos de Direito 

8 Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 306, de 26-10-2007, e promulgada pelo Decreto nº 6.653, de 
18-11-2008. Ver Resolução CNE nº 42, de 25-6-2015, constante desta publicação.
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Internacional Público que estão na origem de políticas nacionais contra o 
doping e de cooperação intergovernamental,

Recordando as recomendações sobre doping adotadas pela Conferência 
de Ministros e Altos Funcionários Responsáveis por Educação Física e 
Desporto, em sua segunda, terceira e quarta sessões, organizadas pela 
Unesco em Moscou (1988), Punta del Leste (1999) e Atenas (2004), respectiva-
mente, e a Resolução 32 C/9, adotada pela Conferência Geral da Unesco em 
sua 32ª sessão (2003),

Tendo presente o Código Mundial Antidoping9, adotado pela Agência Mundial 
Antidoping durante a Conferência Mundial sobre o Doping nos Esportes, 
celebrada em Copenhague, no dia 5 de março de 2003 e a Declaração de 
Copenhague contra o Doping nos Esportes,

Atenta à influência que atletas de elite exercem sobre a juventude,

Ciente da necessidade contínua de conduzir e promover a pesquisa, com 
vistas ao aperfeiçoamento da detecção do doping e melhor compreensão dos 
fatores que determinam a sua utilização, a fim de conferir a maior eficácia 
possível às estratégias de prevenção,

Ciente também da importância da educação continuada dos atletas, do pes-
soal de apoio aos atletas, e do conjunto da sociedade na prevenção do doping,

Tendo presente a necessidade de criar condições para que os Estados-
Partes implementem os programas antidoping,

Ciente de que autoridades públicas e órgãos responsáveis pelo desporto pos-
suem responsabilidades complementares na prevenção e combate do doping 
nos esportes, particularmente para assegurar a condução adequada, com 
base no princípio da ética desportiva, dos eventos desportivos, e para prote-
ger a saúde dos que deles participam,

Reconhecendo que essas autoridades e organizações devem trabalhar em 
conjunto para alcançar esses objetivos, assegurando o mais alto grau de 
independência e transparência em todos os níveis adequados,

Determinada a iniciar ações mais amplas e profundas visando à eliminação 
do doping nos esportes,

9 Disponível em: <http://www.abcd.gov.br/arquivos/CodigoMundialAntidopagem/Cdigo_Mundial_ 
Antidopagem_2015_Portugus_-_WEB.pdf>.
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Reconhecendo que a eliminação do doping nos esportes depende, em parte, 
da progressiva harmonização de normas e práticas antidoping nos esportes 
e da cooperação nos níveis nacional e mundial,

Adota esta convenção neste dia dezenove de outubro de 2005.

I. ESCOPO

Artigo 1 – Objetivo da convenção

O objetivo desta convenção, no âmbito da estratégia e do programa de ativi-
dades da Unesco na área de educação física e desporto, é promover a preven-
ção e o combate ao doping nos esportes, com vistas a sua eliminação.

Artigo 2 – Definições

Estas definições devem ser compreendidas no contexto do Código Mundial 
Antidoping. No entanto, em caso de conflito, as definições da convenção 
prevalecerão.

Para os fins desta convenção:

1. “Laboratórios credenciados para controle de doping” são os laboratórios 
credenciados pela Agência Mundial Antidoping.

2. “Organização antidoping” é uma entidade responsável pela adoção 
de regras para iniciar, implementar ou executar qualquer etapa do pro-
cesso de controle do doping. Isso inclui, por exemplo, o Comitê Olímpico 
Internacional, o Comitê Paraolímpico Internacional, outras importantes 
entidades organizadoras de eventos que realizem testes antidoping em seus 
eventos, a Agência Internacional Antidoping, as federações internacionais e 
as organizações nacionais antidoping.

3. “Violação das regras antidoping” nos esportes refere-se a uma ou mais das 
seguintes infrações:
 a) presença de alguma substância, de seus metabólitos ou de marcadores 

na amostra corporal de um atleta;
 b) uso ou tentativa de uso de uma substância proibida ou de um método 

proibido;
 c) recusa ou falha, sem justificativa criteriosa, a submeter-se à coleta de 

amostras após notificação conforme autorizado pelas regras antidoping 
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aplicáveis, ou esquivar-se, de qualquer outra forma, do processo de 
coleta de amostras;

 d) violação das exigências aplicáveis, relativas à disponibilidade do atleta 
para realização de testes fora de competições, incluindo a falha em 
fornecer informações sobre seu paradeiro e o não comparecimento 
a testes que sejam declaradamente baseados em regras razoáveis;

 e) falsificação ou tentativa de falsificar qualquer etapa do controle de 
doping;

 f) posse de substância proibida ou método proibido;
 g) tráfico de qualquer substância proibida ou método proibido;
 h) administração ou tentativa de administração de uma substância 

proibida ou método proibido a um atleta, ou assistência, encoraja-
mento, auxílio, incitamento, encobrimento ou qualquer outro tipo 
de cumplicidade envolvendo uma violação ou qualquer tentativa de 
violação de regra antidoping.

4. “Atleta”, para os fins do controle antidoping, é qualquer pessoa que prati-
que um esporte nos níveis nacional ou internacional, conforme definido por 
cada organização antidoping e aceito pelos Estados-Partes e por qualquer 
indivíduo que participe em esporte ou evento desportivo de nível inferior 
aceito pelos Estados-Partes. Para os fins de programas de educação e treina-
mento, “atleta” é qualquer pessoa que pratica um esporte sob a autoridade 
de uma organização desportiva.

5. “Pessoal de apoio ao atleta” é qualquer técnico, treinador, gestor, agente, 
pessoal de equipe, funcionário, equipe médica ou paramédica que trabalhe 
com atletas ou trate atletas que participem ou estejam se preparando para 
participar de eventos desportivos.

6. “Código” diz respeito ao Código Mundial Antidoping, adotado pela Agência 
Mundial Antidoping em 5 de março de 2003 em Copenhague, que está ane-
xado como Apêndice 1 a esta convenção.

7. “Competição” é uma única corrida, partida, jogo ou um competição atlé-
tica individual.

8. “Controle de doping” é o processo que inclui o planejamento de distri-
buição dos testes, coleta e manuseio das amostras, análises laboratoriais, 
gestão dos resultados, audiências e recursos.
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9. “Doping no esporte” é a ocorrência de violação de uma regra antidoping.

10. “Equipes devidamente autorizadas de controle de doping” são as equipes 
de controle de doping que atuam sob a autoridade de organizações interna-
cionais ou nacionais antidoping.

11. Com o objetivo de estabelecer a distinção entre testes durante a competi-
ção e testes fora de competição, a menos que regras diferentes sejam forne-
cidas por uma federação internacional ou uma organização antidoping reco-
nhecida, os testes “durante a competição” são testes nos quais um(a) atleta 
é selecionado(a) para testes em conexão com uma competição específica.

12. “Padrão Internacional para Laboratórios” é o conjunto de parâmetros 
que encontra-se anexado como Apêndice 2 a esta convenção.

13. “Padrão Internacional para Testes” é o conjunto de parâmetros que en-
contra-se anexado como Apêndice 3 a esta convenção.

14. Testes “sem notificação prévia” são controles de doping realizados sem 
aviso prévio ao atleta e nos quais o atleta é acompanhado ininterruptamen-
te do momento em que a notificação é feita até o fornecimento da amostra.

15. “Movimento Olímpico” são todos aqueles que concordam em ser orienta-
dos pela Carta Olímpica e que reconhecem a autoridade do Comitê Olímpico 
Internacional, nomeadamente: as federações internacionais de esportes 
para com a programação dos jogos olímpicos; os comitês olímpicos nacio-
nais, os comitês organizadores dos jogos olímpicos, atletas, juízes e árbitros, 
associações e clubes, assim como todas as organizações e instituições reco-
nhecidas pelo Comitê Olímpico Internacional.

16. Controle de doping “fora de competição” é qualquer controle de doping 
que não é realizado durante uma competição.

17. “Lista Proibida” é a lista fornecida no Anexo 1 desta convenção, na qual 
são identificadas as substâncias proibidas e os métodos proibidos.

18. “Método proibido” é qualquer método assim descrito na Lista Proibida, 
fornecida no Anexo 1 desta convenção.

19. “Substância proibida” é qualquer substância assim descrita na Lista 
Proibida, fornecida no Anexo 1 desta convenção.
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20. “Organização esportiva” é qualquer organização que atue como a entida-
de reguladora de um evento para um ou mais esportes.

21. “Padrões para Garantir Isenções para Uso Terapêutico” são aqueles pa-
drões citados no Anexo 2 desta convenção.

22. “Testes” são as partes do processo de controle de doping envolvendo o 
planejamento de distribuição de testes, a coleta de amostras, o manuseio de 
amostras, e o transporte de amostras para o laboratório.

23. “Isenção para Uso Terapêutico” significa uma isenção concedida de acor-
do com os Padrões para Garantir Isenções para Uso Terapêutico.

24. “Uso” significa a aplicação, ingestão, injeção ou consumo por qualquer 
meio que seja de qualquer substância proibida ou de qualquer método proibido.

25. “Agência Mundial Antidoping (WADA)” é a fundação assim denominada, 
estabelecida de acordo com as leis suíças em 10 de novembro de 1999.

Artigo 3 – Meios de alcançar os objetivos da convenção

De modo a alcançar os objetivos da convenção, os Estados-Partes compro-
metem-se a:
 a) adotar medidas apropriadas nos níveis nacional e internacional que 

sejam consistentes com os princípios do código;
 b) encorajar todos as formas de cooperação internacional que busquem 

proteger atletas e a ética nos esportes, bem como a partilhar resul-
tados de pesquisas;

 c) estimular a cooperação internacional entre Estados-Partes e princi-
pais organizações no combate ao doping nos esportes, em particular 
junto à Agência Mundial Antidoping.

Artigo 4 – Relação da convenção com o código

1. De forma a coordenar a implantação, nos níveis nacional e internacional, 
do combate ao doping nos esportes, os Estados-Partes comprometem-se a 
respeitar os princípios do código, como base para as medidas estabeleci-
das no artigo 5 desta convenção. Nada nessa convenção proíbe os Estados-
Partes de adotarem medidas adicionais complementares ao código.

2. O código e as versões mais recentes dos apêndices 2 e 3 estão reproduzi-
dos para fins informativos, e não são partes integrantes desta convenção. 
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Os apêndices10 como tais não criam nenhuma obrigação vinculante aos 
Estados-Partes sob as leis internacionais.

3. Os anexos11 são parte integrante desta convenção.

Artigo 5 – Medidas para alcançar os objetivos da convenção

Ao comprometer-se com os artigos desta convenção, os Estados-Partes ado-
tarão as devidas medidas para cumprir com as obrigações deles emanadas. 
Tais medidas podem incluir a legislação, a regulamentação, políticas ou prá-
ticas administrativas.

Artigo 6 – Relação com outros instrumentos internacionais

Esta convenção não deve alterar os direitos e obrigações de Estados-Partes 
decorrentes de outros acordos previamente assinados e consistentes com 
o objeto e o objetivo desta convenção. Isso não afeta a fruição, por outros 
Estados-Partes, de seus direitos ou o desempenho de suas obrigações con-
forme estabelecidos por essa convenção.

II. ATIVIDADES ANTIDOPING NO NÍVEL NACIONAL

Artigo 7 – Coordenação interna

Os Estados-Partes devem assegurar a aplicação da presente convenção, es-
pecialmente por meio da coordenação interna. Para cumprir com suas obri-
gações para com esta convenção, os Estados-Partes podem contar com o 
apoio de organizações antidoping assim como de autoridades e organizações 
esportivas.

Artigo 8 – Restrição da disponibilidade e do uso, nos 
esportes, de substâncias e métodos proibidos:

1. Os Estados-Partes devem, sempre que apropriado, adotar medidas para 
restringir a disponibilidade de substâncias e métodos proibidos, de modo 
a restringir seu uso nos esportes por todos os atletas, a menos que o uso se 
baseie em isenção para uso terapêutico. Tais medidas incluem ações contra 

10 A íntegra dos apêndices está disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/
decreto/d6653.htm>. Acesso em: 4 jun. 2014.

11 A íntegra dos anexos está disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/
decreto/d6653.htm>. Acesso em: 4 jun. 2014.
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o tráfico direcionado aos atletas, e para esse fim, iniciativas para controlar 
a produção, movimentação, importação, distribuição e venda.

2. Os Estados-Partes devem adotar, ou encorajar, se apropriado, a que enti-
dades competentes atuem em suas jurisdições no sentido de adotar medidas 
para prevenir e restringir o uso e posse por parte de atletas de substâncias e 
métodos proibidos nos esportes, a menos que o uso se baseie em uma isenção 
para uso terapêutico.

3. Nenhuma medida tomada em consonância com essa convenção impedirá 
a disponibilidade para finalidades legítimas, de substâncias e métodos de 
todo modo proibidos ou controlados nos esportes.

Artigo 9 – Medidas a serem tomadas contra 
o pessoal de apoio a atletas

Os Estados-Partes devem eles mesmo tomar medidas ou encorajar organiza-
ções esportivas e organizações antidoping a adotar medidas, incluindo san-
ções ou penalidades, voltados para o pessoal de apoio a atletas que cometa 
alguma violação de regra antidoping ou quaisquer outras ofensas associadas 
ao doping nos esportes.

Artigo 10 – Suplementos nutricionais

Os Estados-Partes, sempre que apropriado, devem encorajar os produtores e 
distribuidores de suplementos nutricionais a estabelecerem as melhores práti-
cas na comercialização e distribuição de suplementos nutricionais, incluindo 
informações relativas a sua composição analítica e garantia de qualidade.

Artigo 11 – Medidas financeiras

Os Estados-Partes devem, sempre que apropriado:
 a) fornecer financiamento dentro de seus respectivos orçamentos para 

apoiar um programa nacional de testes em todas as modalidades 
esportivas ou auxiliar as organizações esportivas e organizações 
antidoping a financiar medidas de controle de doping, seja por meio 
de subsídios diretos ou de transferência de recursos, ou mediante o 
reconhecimento dos custos de tais controles ao determinar os subsídios 
ou auxílios totais a serem concedidos para aquelas organizações;

 b) tomar as medidas necessárias para reter os recursos financeiros diri-
gidos ao esporte para atletas individuais ou pessoal de apoio a atletas 
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que tenham sido suspensos após a violação de uma regra antidoping, 
durante o período de sua suspensão;

 c) reter parte ou a totalidade dos recursos financeiros ou outras mo-
dalidades de apoio dirigidos a quaisquer organizações esportivas 
ou organizações antidoping que descumpram o código ou as regras 
antidoping vigentes adotadas em conformidade com o código.

Artigo 12 – Medidas para facilitar o controle do doping

Os Estados-Partes devem, sempre que apropriado:
 a) encorajar e facilitar a implementação de controles de doping, por 

organizações esportivas e organizações antidoping dentro de sua ju-
risdição, de maneira consistente com o código incluindo a ausência 
de aviso prévio, e a realização de testes fora de competições e durante 
as competições;

 b) encorajar e facilitar a negociação, por parte de organizações esportivas 
e organizações antidoping, de acordos que permitam a seus membros 
serem testados por equipes de controle de doping de outros países, 
desde que devidamente autorizadas;

 c) comprometerem-se a auxiliar organizações esportivas e organizações 
antidoping dentro de sua jurisdição para que tenham acesso a um 
laboratório credenciado de controle de doping para fins de análise 
de controle de doping.

III. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Artigo 13 – Cooperação entre organizações 
antidoping e organizações esportivas

Os Estados-Partes devem encorajar a cooperação entre organizações 
 antidoping, autoridades públicas, e organizações esportivas dentro de sua 
jurisdição e aquelas dentro da jurisdição de outros Estados-Partes, de modo 
a se alcançar, no nível internacional, os objetivos desta convenção.

Artigo 14 – Apoio à missão da Agência Mundial Antidoping

Os Estados-Partes comprometem-se a apoiar a importante missão da 
Agência Mundial Antidoping no combate internacional ao doping.
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Artigo 15 – Financiamento igualitário da 
Agência Mundial Antidoping

Os Estados-Partes apoiam o princípio de financiamento igualitário do orça-
mento principal anual da Agência Mundial Antidoping aprovado por autori-
dades públicas e pelo Movimento Olímpico.

Artigo 16 – Cooperação internacional no controle de doping

Reconhecendo que o combate ao doping nos esportes somente pode ser efi-
caz quando os atletas podem ser testados sem aviso prévio e as amostras 
podem ser transportadas adequadamente para laboratórios de análises, os 
Estados-Partes devem, sempre que apropriado e de acordo com as leis e pro-
cedimentos de cada país:
 a) facilitar a tarefa da Agência Mundial Antidoping e de organizações 

antidoping que atuam em conformidade com o código, respeitadas 
as regulamentações relevantes de cada país, no sentido de que se-
jam realizados controles de doping em seus atletas dentro e fora de 
competições, seja em seus territórios ou em qualquer outro lugar;

 b) facilitar a oportuna movimentação transfronteiriça de equipes de-
vidamente autorizadas de controle de doping, quando envolvidas em 
atividades de controle de doping;

 c) cooperar para prover o oportuno embarque ou movimentação trans-
fronteiriça de amostras, de tal forma que sejam mantidas sua segu-
rança e integridade;

 d) auxiliar na coordenação internacional do controle dos casos de doping 
pelas várias organizações antidoping, e cooperar nesse sentido junto 
à Agência Mundial Antidoping;

 e) promover a cooperação entre os laboratórios de controle de doping 
dentro de sua jurisdição e aqueles pertencentes à jurisdição de outros 
Estados-Partes. Em particular, os Estados-Partes com laboratórios 
credenciados de controle de doping devem encorajar laboratórios de 
sua jurisdição a auxiliar outros Estados-Partes, de forma a habilitá-los 
a adquirir a experiência, as qualificações e técnicas necessárias para 
que estabeleçam seus próprios laboratórios caso desejem fazê-lo;

 f) encorajar e apoiar arranjos recíprocos de testes entre as organizações 
antidoping assim designadas, em conformidade com o código;
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 g) reconhecer mutuamente os procedimentos de controle de doping e 
a gestão de resultados de testes, incluindo as sanções esportivas 
deles decorrentes, de qualquer organização antidoping que atue em 
conformidade com o código.

Artigo 17 – Financiamento Voluntário

1. Um “Fundo para a Eliminação de Doping nos Esportes”, doravante de-
nominado “o Fundo Voluntário”, fica doravante estabelecido. O Fundo 
Voluntário deve consistir em fundos fiduciários estabelecidos de acordo 
com as regulamentações financeiras da Unesco. Todas as contribuições de 
Estados-Partes e de outros atores devem ser voluntárias.

2. Os recursos do Fundo Voluntário devem ser constituídos por:
 a) contribuições feitas pelos Estados-Partes;
 b) contribuições, doações ou donativos que podem ser feitos por:
 i) outros Estados;
 ii) organizações e programas do sistema das Nações Unidas, espe-

cialmente do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, 
assim como de outras organizações internacionais; ou

 iii) entidades públicas ou privadas ou indivíduos;
 c) quaisquer juros incidentes sobre os recursos do Fundo Voluntário;
 d) fundos levantados por meio de arrecadações, e receitas de eventos 

organizados em prol do Fundo Voluntário;
 e) quaisquer outros recursos autorizados pelos regulamentos do Fundo 

Voluntário, a serem estabelecidos pela Conferência das Partes.

3. Contribuições para o Fundo Voluntário feitas por Estados-Partes não de-
vem ser consideradas um substituto do compromisso dos Estados-Partes de 
arcar com sua responsabilidade de contribuir para o orçamento anual da 
Agência Mundial Antidoping.

Artigo 18 – Uso e controle do Fundo Voluntário

Os recursos do Fundo Voluntário devem ser alocados pela Conferência das 
Partes para o financiamento de atividades aprovadas pela mesma, especial-
mente para auxiliar os Estados-Partes a desenvolver e implantar programas 
antidoping, de acordo com as provisões desta convenção, levando em con-
sideração as metas da Agência Mundial Antidoping, e podem servir para 
cobrir os custos operacionais desta convenção. Nenhuma condição política, 
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econômica ou de outra natureza pode ser associada às contribuições feitas 
ao Fundo Voluntário.

IV. EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

Artigo 19 – Princípios gerais de educação e treinamento

1. Os Estados-Partes devem comprometer-se, dentro de seus meios, a apoiar, 
conceber ou implantar programas educacionais e de treinamento sobre ações 
antidoping. Para a comunidade esportiva de modo geral, esses programas de-
vem procurar fornecer informações atualizadas e precisas sobre:
 a) os danos do doping aos valores éticos dos esportes;
 b) as consequências do doping para a saúde.

2. Para atletas e para o pessoal de apoio de atletas, em particular em seu 
período inicial de treinamento, programas educacionais e de treinamento 
devem, além do descrito acima, procurar fornecer informações atualizadas 
e precisas sobre:
 a) procedimentos de controle de doping;
 b) direitos e responsabilidades de atletas com relação a ações antidoping, 

incluindo informações sobre o código e as políticas antidoping das 
organizações esportivas e antidoping relevantes. Tais informações 
devem incluir as consequências de se cometer uma violação das re-
gras antidoping;

 c) a lista de substâncias e métodos proibidos e de isenções para uso 
terapêutico;

 d) suplementos nutricionais.

Artigo 20 – Códigos de conduta profissional

Os Estados-Partes devem encorajar as competentes e relevantes associações 
e instituições profissionais a desenvolver e implantar códigos adequados de 
conduta, boas práticas e ética relativos a ações antidoping nos esportes que 
sejam consistentes com o código.

Artigo 21 – Envolvimento de atletas e pessoal de apoio a atletas

Os Estados-Partes devem promover e, dentro de seus meios, apoiar a partici-
pação ativa de atletas e do pessoal de apoio de atletas em todos os aspectos 
do trabalho antidoping de organizações esportivas e outras organizações 
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relevantes e encorajar as organizações esportivas de sua jurisdição a fazer 
o mesmo.

Artigo 22 – As organizações esportivas e a educação 
e treinamento continuados sobre antidoping

Os Estados-Partes devem encorajar organizações esportivas e organizações 
antidoping a implantar programas educacionais e de treinamento contínuos, 
nos temas identificados no artigo 19, para todos os atletas e para o pessoal 
de apoio a atletas.

Artigo 23 – Cooperação em educação e treinamento

Os Estados-Partes devem cooperar entre si e com as organizações relevantes 
para partilhar, sempre que apropriado, informações, conhecimentos e expe-
riência sobre programas antidoping eficazes.

V. PESQUISA

Artigo 24 – Promoção de pesquisas sobre ações antidoping

Os Estados-Partes comprometem-se, dentro de seus meios, a encorajar e pro-
mover pesquisas antidoping em cooperação com organizações esportivas e 
outras organizações relevantes sobre:
 a) prevenção, detecção, métodos, aspectos comportamentais e sociais, 

e consequências do doping para a saúde;
 b) modos e meios de elaborar programas de treinamento fisiológico e 

psicológico de base científica que respeitem a integridade da pessoa 
humana;

 c) o uso de todas as substâncias e métodos descobertos resultantes do 
desenvolvimento científico.

Artigo 25 – Natureza das pesquisas antidoping

Ao promover pesquisas antidoping, conforme estabelecido no artigo 24 aci-
ma, os Estados-Partes devem assegurar que tais pesquisas:
 a) estarão em conformidade com práticas éticas reconhecidas 

internacionalmente;
 b) evitarão a administração a atletas de substâncias e métodos proibidos;
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 c) deverão ser realizadas somente com as devidas precauções de modo a 
evitar que os resultados de pesquisas antidoping sejam mal utilizados 
e aplicados em doping.

Artigo 26 – Partilha dos resultados de pesquisas antidoping

Desde que em conformidade com as leis nacionais e internacionais vigentes, 
os Estados-Partes devem, sempre que apropriado, partilhar os  resultados 
disponíveis de pesquisas antidoping com outros Estados-Partes e com a 
Agência Mundial Antidoping.

Artigo 27 – Pesquisa científica esportiva

Os Estados-Partes devem encorajar:
 a) os membros de suas comunidades científica e médica a realizar pes-

quisas científicas esportivas, de acordo com os princípios do código;
 b) as organizações esportivas e o pessoal de apoio a atletas de sua 

jurisdição a implantar pesquisas científicas esportivas que sejam 
consistentes com os princípios do código.

VI. MONITORAMENTO DA CONVENÇÃO

Artigo 28 – Conferência das Partes

1. A Conferência das Partes fica doravante estabelecida. A Conferência das 
Partes é o órgão soberano desta convenção.

2. A Conferência das Partes deve se reunir em sessão ordinária, em princípio, 
a cada 2 (dois) anos. Ela pode reunir-se em sessão extraordinária, se assim o 
decidir, ou caso solicitado por pelo menos 1/3 (um terço) dos Estados-Partes.

3. Cada Estado-Parte deve possuir o direito a um voto na Conferência das 
Partes.

4. A Conferência das Partes deve adotar suas próprias regras de procedimento.

Artigo 29 – Organização consultiva e observadores 
presentes na Conferência das Partes

A Agência Mundial Antidoping deve ser convidada a participar da 
Conferência das Partes como organização consultiva. O Comitê Olímpico 
Internacional, o Comitê Paraolímpico Internacional, o Conselho Europeu 
e o Comitê Intergovernamental para Educação Física e Esportes (Cigeps) 
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devem ser convidados como observadores. A Conferência das Partes pode 
decidir convidar outras organizações relevantes como observadores.

Artigo 30 – Funções da Conferência das Partes

1. Além do estabelecido em outras provisões desta convenção, a Conferência 
das Partes deve ter as seguintes funções:
 a) promover o objetivo desta convenção;
 b) discutir o relacionamento com a Agência Mundial Antidoping e estu-

dar os mecanismos de financiamento do orçamento chave anual da 
agência. Os Estados não parte podem ser convidados para participar 
das discussões;

 c) adotar um plano para o uso dos recursos do Fundo Voluntário, de 
acordo com artigo 18;

 d) examinar os relatórios submetidos por Estados-Partes, de acordo com 
artigo 31;

 e) avaliar, de forma continuada, o atendimento ao disposto nesta conven-
ção em resposta ao desenvolvimento de sistemas antidoping, de acordo 
com artigo 31. Quaisquer mecanismos ou medidas de monitoramento 
que excedam o estabelecido pelo artigo 31 devem ser financiados pelo 
Fundo Voluntário, conforme estabelecido pelo artigo 17;

 f) examinar os projetos de emendas a essa convenção para eventual 
adoção;

 g) examinar para aprovação, de acordo com o artigo 34 da convenção, 
modificações propostas à Lista Proibida e aos Padrões para Garantir 
Isenções para Uso Terapêutico adotados pela Agência Mundial Antidoping;

 h) definir e implantar ações de cooperação entre os Estados-Partes e a 
Agência Mundial Antidoping no âmbito desta convenção;

 i) solicitar um relatório da Agência Mundial Antidoping sobre a im-
plantação do código para cada uma de suas sessões para exame.

2. A Conferência das Partes, no cumprimento de suas funções, pode realizar 
tais tarefas em cooperação com outras entidades governamentais.

Artigo 31 – Relatórios nacionais enviados à  Conferência das Partes

Os Estados-Partes devem enviar a cada 2 (dois) anos à Conferência das 
Partes, por meio do Secretariado, em uma das línguas oficiais da Unesco, 
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todas as informações relevantes relativas às medidas tomadas por cada um 
com a finalidade de cumprir as provisões desta convenção.

Artigo 32 – Secretariado da Conferência das Partes

1. O Secretariado da Conferência das Partes deve ser estabelecido pelo 
diretor-geral da Unesco.

2. Por solicitação da Conferência das Partes o diretor-geral da Unesco deve 
usar ao máximo possível os serviços da Agência Mundial Antidoping segun-
do os termos acordados por ocasião da Conferência das Partes.

3. Custos operacionais relativos à convenção serão financiados pelo orça-
mento ordinário da Unesco de acordo com os recursos existentes e em nível 
apropriado, pelo Fundo Voluntário estabelecido segundo o artigo 17 acima 
ou uma combinação adequada dessas 2 (duas) soluções, conforme determi-
nado a cada 2 (dois) anos. O financiamento para o Secretariado a partir do 
orçamento ordinário deve ser feito sobre base estritamente mínima, sendo 
entendido que o financiamento voluntário deve também ser providenciado 
para apoiar a convenção.

4. O Secretariado deve preparar a documentação da Conferência das Partes, 
assim como o projeto de agenda para suas reuniões, e deve assegurar a im-
plantação de suas decisões.

Artigo 33 – Emendas

1. Cada Estado-Parte pode, por comunicação escrita endereçada ao diretor-
-geral da Unesco, propor emendas a esta convenção. O diretor-geral deve 
fazer circular tais comunicações para todos os Estados-Partes. Se, após 6 
(seis) meses da data de circulação de uma comunicação, pelo menos metade 
dos Estados-Partes der seu consentimento, o diretor-geral deve apresentar 
tais propostas na sessão seguinte da Conferência das Partes.

2. As emendas devem ser adotadas pela Conferência das Partes com uma 
maioria de 2/3 (dois terços) dos votos dos Estados-Partes presentes.

3. Uma vez adotadas, as emendas a essa convenção devem ser submetidas a 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão dos Estados-Partes.

4. Com respeito aos Estados-Partes que tenham ratificado, aceito, aprova-
do ou aderido a emendas a essa convenção, as mesmas devem entrar em 
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vigor 3 (três) meses após o depósito dos instrumentos mencionados no 
parágrafo 3 desse artigo por 2/3 (dois terços) dos Estados-Partes. Desse 
modo, para cada Estado-Parte que ratifique, aceite, aprove ou adira a uma 
emenda, a citada emenda deve entrar em vigor 3 (três) meses após a data 
de depósito por aquele Estado-Parte de seu instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão.

5. Um Estado que se torne uma parte desta convenção após a entrada em 
vigor de emendas em conformidade com parágrafo 4 desse artigo deve, na 
ausência da expressão de uma intenção diferente, ser considerado:
 a) parte desta convenção conforme esta tenha sido emendada;
 b) parte da convenção não emendada em relação a qualquer Estado-

Parte não vinculado às emendas.

Artigo 34 – Procedimento específico de 
emenda para os anexos da convenção

1. Se a Agência Mundial Antidoping modificar a Lista Proibida ou os Padrões 
para Garantir Isenções para Uso Terapêutico, ela poderá, através de comu-
nicação escrita endereçada ao diretor-geral da Unesco, informá-lo(a) sobre 
tais modificações. O diretor-geral deverá notificar em tempo hábil tais mo-
dificações como emendas propostas aos anexos relevantes desta convenção 
a todos os Estados-Partes. As emendas aos anexos devem ser aprovadas pela 
Conferência das Partes, seja em uma de suas sessões ou mediante consulta 
por escrito.

2. Os Estados-Partes terão 45 (quarenta e cinco) dias a partir da notifica-
ção do diretor-geral para expressar sua objeção à emenda proposta seja 
por escrito ao diretor-geral, em caso de consulta por escrito, ou durante 
uma sessão da Conferência das Partes. A menos que 2/3 (dois terços) dos 
Estados-Partes expressem sua objeção, a emenda proposta deve ser consi-
derada aprovada pela Conferência das Partes.

3. As emendas aprovadas pela Conferência das Partes devem ser comuni-
cadas pelo diretor-geral aos Estados-Partes. Elas devem entrar em vigor 
45 (quarenta e cinco) dias após essa notificação, exceto para qualquer um 
dos Estados-Partes que tenha previamente informado o diretor-geral que 
não aceita tais emendas.
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4. Um Estado-Parte que tenha notificado o diretor-geral que não aceita uma 
emenda aprovada de acordo com o estabelecido pelos parágrafos preceden-
tes permanece vinculado aos anexos não emendados.

VII. CLÁUSULAS FINAIS

Artigo 35 – Sistemas constitucionais federais ou não unitários

Os seguintes dispositivos devem aplicar-se a Estados-Partes que possuam 
um sistema constitucional federal ou não unitário:
 a) com respeito aos dispositivos desta convenção, cuja implementação vier 

a estar sob a jurisdição legal do poder legislativo federal ou central, as 
obrigações do governo federal ou central devem ser as mesmas que as 
aplicadas àqueles Estados-Partes que não são Estados federais;

 b) com respeito aos dispositivos desta convenção, cuja implementação 
vier a estar sob a jurisdição de Estados, países, províncias ou cantões 
individuais que não estejam obrigados pelo sistema constitucional 
da federação a tomar medidas legislativas, o governo federal deve 
informar às autoridades competentes de tais Estados, países, provín-
cias ou cantões sobre os referidos dispositivos, com recomendação 
para sua adoção.

Artigo 36 – Ratificação, aceitação, aprovação ou adesão

Esta convenção deve estar sujeita a ratificação, aceitação, aprovação ou ade-
são pelos Estados-Membros da Unesco de acordo com seus respectivos proce-
dimentos constitucionais. Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprova-
ção ou adesão devem ser depositados junto ao diretor-geral da Unesco.

Artigo 37 – Entrada em vigor

1. Esta convenção deve entrar em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao 
fim do prazo de 1 (um) mês após a data do depósito do trigésimo instrumen-
to de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

2. Para qualquer Estado que subsequentemente expresse seu consentimento 
de vinculação à convenção, a mesma deve entrar em vigor no primeiro dia 
do mês seguinte ao fim do prazo de 1 (um) mês após a data do depósito de 
seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
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Artigo 38 – Extensão territorial da convenção

1. Qualquer Estado pode, ao depositar seu instrumento de ratificação, acei-
tação, aprovação ou adesão, especificar o território ou os territórios de cujas 
relações internacionais for o responsável e aos quais esta convenção deve 
aplicar-se.

2. Qualquer Estado-Parte pode, em qualquer data posterior, por meio de decla-
ração endereçada à Unesco, estender a aplicação desta convenção a qualquer 
outro território especificado na declaração. Com respeito a tal território, a 
convenção deve entrar em vigor no primeiro dia seguinte ao fim do prazo 
de 1 (um) mês após a data de recebimento de tal declaração pelo depositário.

3. Qualquer declaração feita de acordo com o estabelecido nos 2 (dois) pa-
rágrafos precedentes pode, com respeito a qualquer território citado em tal 
declaração, ser retirada através de uma notificação endereçada à Unesco. Tal 
retirada deve se tornar válida no primeiro dia seguinte ao fim do prazo de 
1 (um) mês após a data de recebimento de tal notificação pelo depositário.

Artigo 39 – Denúncia

Qualquer Estado-Parte pode denunciar esta convenção. A denúncia deve 
ser notificada mediante um instrumento escrito, a ser depositado junto ao 
diretor-geral da Unesco. A denúncia deve ganhar efeito no primeiro dia do 
mês seguinte ao fim do prazo de 6 (seis) meses após o recebimento do ins-
trumento de denúncia. Isso não deverá de forma alguma afetar as obrigações 
financeiras do Estado-Parte em questão até a data em que a retirada ganhar 
efeito.

Artigo 40 – Depositário

O diretor-geral da Unesco deve ser o depositário desta convenção e das 
emendas à mesma. Como depositário, o diretor-geral da Unesco deve in-
formar os Estados-Partes desta convenção, assim como aos outros Estados-
Membros da organização sobre:
 a) o depósito de qualquer instrumento de ratificação, aceitação, apro-

vação ou adesão;
 b) a data de entrada em vigor desta convenção de acordo com o artigo 37 

acima;
 c) qualquer relatório preparado em observância às disposições do artigo 31 

acima;
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 d) qualquer emenda à convenção ou aos anexos, adotados em observância 
aos artigos 33 e 34 acima e a data em que a emenda entra em vigor;

 e) qualquer declaração ou notificação feita de acordo com as provisões 
do artigo 38 acima;

 f) qualquer notificação feita de acordo com as provisões do artigo 39 
acima e a data em que a denúncia entra em vigor;

 g) quaisquer outros atos, notificações ou comunicações relativos a esta 
convenção.

Artigo 41 – Registro

Em conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, esta con-
venção deve ser registrada junto ao Secretariado das Nações Unidas por 
solicitação do diretor-geral da Unesco.

Artigo 42 – Autenticidade dos textos

1. Esta convenção, incluindo seus anexos, foi traduzida e impressa em árabe, 
chinês, inglês, francês, russo e espanhol, os 6 (seis) textos sendo igualmente 
autênticos.

2. Os apêndices desta convenção deverão ser traduzidos e impressos em ára-
be, chinês, inglês, francês, russo e espanhol.

Artigo 43 – Reservas

Nenhuma reserva que seja incompatível com o objeto e o objetivo da presen-
te convenção deve ser permitida.
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DECLARAÇÃO DE BERLIM (2013)

Os ministros, reunidos na V Conferência Internacional de Ministros e Altos 
Funcionários Responsáveis pela Educação Física e o Esporte (Mineps V), 
celebrada em Berlim (28 a 30 de maio de 2013),

1. Reafirmando os princípios fundamentais consagrados na Carta 
Internacional da Educação Física e do Esporte da Unesco e na Carta Olímpica;

2. Recordando a Resolução 67/17, aprovada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 28 de novembro de 2012, que reconhece o potencial do espor-
te para contribuir para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, o desenvolvimento sustentável e a paz;

3. Tendo presentes os instrumentos internacionais de direitos humanos, 
como a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Descriminação contra a Mulher, a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, a Convenção da Unesco relativa à Luta 
contra a Discriminação no Campo do Ensino, e a Convenção Internacional 
da Unesco contra o Doping no Esporte;

4. Reafirmando que todas as pessoas devem ter oportunidades de acesso ao 
esporte e participar dele como um direito fundamental, independentemente 
de sua origem étnica, sexo, idade, impedimentos, procedência cultural e so-
cial, recursos econômicos, identidade de gênero ou orientação sexual;

5. Reconhecendo o extraordinário potencial do esporte no favorecimento da 
inclusão social;

6. Destacando a importância da prevenção e da conscientização para sal-
vaguardar os valores intrínsecos do esporte e fomentar seus benefícios 
socioeconômicos;

7. Salientando a função crucial da educação e da formação de qualidade 
continuadas para professores de educação física e treinadores;

8. Preocupados com a distância que continua havendo, em muitos países, 
entre os compromissos de suas políticas em matéria de educação física e 
esporte e o seu cumprimento;
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9. Reconhecendo a diversidade das prioridades e dos objetivos que deter-
minam a alocação de recursos, por parte dos governos, nos programas de 
educação física e esporte;

10. Reconhecendo que a decisão de receber grandes eventos esportivos, sua 
acolhida e a participação neles são opções políticas para alcançar benefícios 
socioeconômicos relacionados ao esporte;

11. Cientes das dimensões comerciais e econômicas do esporte;

12. Ressaltando que o desenvolvimento de uma política de educação física e 
esporte orientada para resultados diz respeito a todas as partes interessadas, 
inclusive aos órgãos nacionais encarregados do esporte, da educação, da 
juventude e da saúde; às organizações intergovernamentais e não governa-
mentais; às federações esportivas e aos atletas, assim como ao setor privado 
e aos meios de comunicação;

13. Cientes de que, por causa do envolvimento do crime organizado trans-
nacional, o doping no esporte, a manipulação das competições esportivas e 
a corrupção constituem uma ameaça não somente para o próprio esporte, 
mas também para a sociedade como um todo;

14. Afirmando que as diferentes autoridades e partes interessadas, nacio-
nais e internacionais, devem fazer um esforço concertado para combater 
as ameaças à integridade do esporte, envolvendo o doping, a corrupção e 
a manipulação das competições esportivas, e que os ministros de Esporte 
desempenham papel de liderança na união de tais esforços;

15. Enfatizando a necessidade de realizar novas investigações, políticas ba-
seadas em dados reais e processos de intercâmbio de conhecimento em es-
cala nacional, regional e internacional;

Com base em uma consulta mundial com especialistas, o movimento espor-
tivo e o Comitê Intergovernamental para a Educação Física e o Esporte da 
Unesco, afirmamos que:12

16. Fazemos um apelo aos Estados-Membros para que redobrem seus es-
forços para a aplicação dos acordos e dos instrumentos internacionais 
existentes relativos à educação física e ao esporte, coloquem em prática as 

12 Cf. o glossário de termos técnicos contidos nesta declaração e em seu anexo.
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recomendações das conferências Mineps anteriores e façam suas recomen-
dações de ação apresentadas no anexo que segue;

17. Convidamos a diretora-geral da Unesco a apresentar a Declaração de 
Berlim e seu anexo na 37ª reunião da Conferência Geral da Unesco, junta-
mente com propostas de prosseguimento e supervisão práticas elaboradas 
em colaboração com o Comitê Intergovernamental para a Educação Física e 
o Esporte (Giceps);

18. Fazemos um apelo ao Giceps para que inclua em seu programa de traba-
lho outras questões importantes relativas à educação física e ao esporte que 
não foram tratadas em profundidade na presente reunião do comitê, como, 
por exemplo, as diversas manifestações de violência no esporte;

19. Convidamos a diretora-geral da Unesco também a considerar uma revi-
são da Carta Internacional da Educação Física e do Esporte da Unesco, que 
reflita nossas conclusões e recomendações.

Anexo

RECOMENDAÇÕES E COMPROMISSOS CONCRETOS

COMISSÃO I 
O ACESSO AO ESPORTE COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL PARA TODOS

1.1 Ressaltando que a educação física é ponto de partida essencial para as 
crianças aprenderem habilidades para a vida, e desenvolverem padrões de 
participação em atividades físicas ao longo da vida e comportamentos de um 
estilo de vida saudável;

1.2 Notando que a educação física, na escola e em todas as demais institui-
ções de ensino, é o meio mais eficaz para proporcionar às crianças e aos 
jovens habilidades, capacidades, atitudes, valores, conhecimentos e com-
preensão para sua participação na sociedade ao longo da vida;

1.3 Enfatizando a necessidade de proteger as crianças em todos os progra-
mas de educação física e de esporte;
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1.4 Reconhecendo que um ambiente inclusivo, livre de violência, assédio se-
xual, racismo e outras formas de discriminação, é essencial para a educação 
física e o esporte de qualidade;

1.5 Salientando que os esportes e os jogos tradicionais, como parte do patri-
mônio imaterial e da expressão da diversidade cultural das nossas sociedades, 
oferecem oportunidades para maior participação no e por meio do esporte;

1.6 Destacando a importância de incorporar a perspectiva de gênero, com 
base nos conceitos de diversidade, liberdade de escolha e empoderamento, 
sempre que são realizados esforços para aumentar a participação das meni-
nas e das mulheres no e por meio do esporte;

1.7 Salientando que a participação no e por meio do esporte pressupõe tam-
bém a entrada das mulheres nas organizações esportivas e em seus cargos 
de direção;

1.8 Salientando que nas políticas relativas às pessoas com deficiência muda-
ram os paradigmas, de um enfoque centrado nas limitações para um basea-
do no potencial, e de um modelo médico para um modelo social;

1.9 Enfatizando a importância do papel da educação, da conscientização e 
dos meios de comunicação na promoção dos atletas com deficiência como 
modelos de comportamento;

1.10 Cientes de que, em muitos países, a educação física e o esporte não 
oferecem às meninas nem às mulheres com deficiência a oportunidade de 
influenciar positivamente nos seus comportamentos esportivos ao longo da 
vida, e que, em muitos países, as meninas e as mulheres com deficiência 
enfrentam várias barreiras no acesso ao esporte;

1.11 Observando que, na participação no esporte, persistem desigualdades 
semelhantes às que existem na educação, na saúde e na distribuição de ren-
da, as quais são reflexo de barreiras à prestação de políticas inclusivas de 
educação física e esporte como, por exemplo, a falta de infraestrutura ade-
quada e os custos proibitivos;

1.12 Destacando que a participação no esporte é o resultado de múltiplos 
fatores individuais e ambientais, como as crenças culturais, os estereótipos, 
a estigmatização e a discriminação,

Nós, os ministros, nos comprometemos a:
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1.13 Enfatizar a inclusão de todos os membros da sociedade no estabeleci-
mento de políticas de educação física, esporte para todos e esporte de alto 
rendimento;

1.14 Zelar para que sejam oferecidas atividades de educação física em con-
formidade com as Convenções das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança e sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência;

1.15 Zelar para que, nos ensinos primário e secundário, sejam incluídas, 
como parte obrigatória, aulas de educação física inclusivas e de qualidade, 
de preferência diariamente, e que o esporte e a atividade física, na escola 
e nas demais instituições de ensino, sejam parte integrante das atividades 
diárias das crianças e dos jovens;

1.16 Fortalecer a cooperação entre os governos, as organizações esportivas, 
as escolas e as demais instituições de ensino para melhorar as condições da 
educação física e do esporte no âmbito escolar, incluindo equipamentos e 
instalações esportivas, assim como a provisão de professores e treinadores 
qualificados;

1.17 Favorecer o importante papel do esporte escolar extracurricular inclu-
sivo no desenvolvimento inicial e na educação de crianças e jovens;

1.18 Proporcionar oportunidades para o esporte e os jogos tradicionais como 
meio para aumentar a inclusão.

Nós, os ministros, fazemos um apelo a todas as partes interessadas para que:

1.19 Façam uso do potencial que o esporte oferece ao voluntariado, para 
fortalecer o apoio de base ampla para a prática do esporte nas escolas e nas 
demais instituições de ensino;

1.20 Revisem a governança do esporte, de modo que nela constem critérios 
de inclusão e que garanta oportunidades iguais de participação no e por 
meio do esporte em todos os níveis;

1.21 Exortem as organizações da sociedade civil e os pesquisadores para que 
desenvolvam análises sistemáticas das sinergias entre a política de inclusão 
e os procedimentos e as práticas de governança do esporte;

1.22 Forneçam um ambiente seguro e acessível para a educação física e o 
esporte extracurricular, na escola e nas demais instituições de ensino, em 
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que todas as formas de discriminação, incluindo o assédio sexual, sejam 
detectadas e consequentemente punidas;

1.23 Comprometam-se a reduzir as barreiras sociais, físicas e de comporta-
mento, e promovam a inclusão, conscientizando sobre os direitos e as capa-
cidades das crianças e dos adolescentes, por meio da educação e dos meios 
de comunicação, lutando contra os estereótipos e compartilhando exemplos 
positivos;

1.24 Desenvolvam a formação de professores, treinadores e técnicos para a 
realização de programas de atividade física inclusivos e adaptados, incluin-
do oportunidades de formação e emprego para pessoas com deficiência, as-
sim como o apoio adicional para as pessoas com necessidades específicas;

1.25 Assegurem, de acordo com a legislação nacional, instalações adequadas, 
equipamentos e opções de uniformes, tendo em conta tanto as capacidades 
como as especificidades culturais, particularmente para mulheres e meninas;

1.26 Desenvolvam condições organizacionais necessárias para aumentar a 
presença das mulheres nos órgãos esportivos e nos cargos de direção, in-
cluindo, entre outros:
 a) concessão de fundos condicionada à obtenção de resultados que be-

neficiem as mulheres;
 b) programas de tutoria e incentivos, como a concessão de prêmios para 

promover os princípios da integração da perspectivas de gênero e da 
gestão da diversidade;

1.27 Desenvolvam iniciativas de educação e conscientização que apoiem e 
respeitem a inclusão e a diversidade, tais como:
 a) promover a cobertura da mídia e a atenção aos grupos desfavorecidos 

em igualdade de condições com os demais;
 b) aproveitar os exemplos de boas práticas nos grandes eventos espor-

tivos e nas campanhas nacionais de mídia sobre a participação de 
atletas com deficiência, assim como regras de inclusão tolerantes;

1.28 Integrem as seguintes considerações nos planos de ação nacionais:
 a) concessão de fundos condicionada à obtenção de resultados que be-

neficiem pessoas com deficiência e pessoas de grupos excluídos;
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 b) formação profissional de professores, treinadores e dirigentes es-
portivos, por meio de programas de estudo e cursos de certificação 
padronizados;

 c) equipamentos que atendam às normas de segurança, em quantidade 
adequada e suficiente;

 d) pessoal de apoio e voluntários em número suficiente;
 e) acessibilidade das instalações esportivas, incluindo informações em 

linguagem fácil de se entender ou em braile, e fornecimento de in-
terpretação em linguagem de sinais;

 f) meios acessíveis e baratos de transporte de ida e volta das atividades 
esportivas;

1.29 Considerem a conveniência de celebrar competições esportivas inclusivas.

COMISSÃO II 
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS 

DE ESPORTE E EDUCAÇÃO FÍSICA

2.1 Cientes de que, em muitos países, os crescentes níveis de inatividade fí-
sica têm grande impacto sobre a prevalência de doenças não transmissíveis 
e na saúde geral do conjunto da população;

2.2 Destacando que uma visão estratégica nacional do esporte e da educação 
física é um pré-requisito para equilibrar e otimizar o impacto das escolhas 
e das prioridades da política nacional de esporte;

2.3 Ressaltando que o investimento sustentado na educação física de quali-
dade não é uma opção política, mas um componente essencial da filosofia 
de todos os países em matéria de esporte, e que as dotações orçamentárias 
não devem se desviar da oferta pública de programas de educação física;

2.4 Ressaltando que os dados científicos, os instrumentos normativos e os 
mecanismos de garantia de qualidade aumentam a eficácia e a sustentabili-
dade das políticas de educação física e esporte;

2.5 Reconhecendo a conveniência de se dirigir às crianças e aos jovens por 
meio de programas de esporte destinados especificamente a eles, desenvolvi-
dos para fortalecer os valores humanos e os comportamentos positivos, e con-
tribuir para a redução do sedentarismo, da delinquência, da violência, do abu-
so de drogas, da infecção pelo HIV/Aids e da gravidez precoce, entre outros;
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2.6 Salientando a importância e as contribuições positivas dos voluntários e 
da sociedade civil para os sistemas esportivos e os participantes;

2.7 Observando a importância crescente da indústria esportiva e do seu pa-
pel no desenvolvimento econômico;

2.8 Observando a importância, cada vez maior, do apoio do setor privado à 
educação física e ao esporte;

2.9 Reconhecendo o interesse público ocasionado pelos grandes eventos 
esportivos;

2.10 Cientes de que os grandes eventos esportivos estão sujeitos a exigên-
cias, cada vez maiores, de caráter financeiro, técnico e político, que podem 
desestimular a postulação para tais eventos e que ameaçam impedir que 
certos países se candidatem a sediá-los;

2.11 Atentando para os dados que demonstram que sediar grandes eventos 
esportivos pode trazer benefícios tangíveis e intangíveis, para a sociedade 
do país anfitrião e para o conjunto de sua economia;

2.12 Reconhecendo a importância de se prever os efeitos socioeconômicos 
sustentáveis dos grandes eventos esportivos para diferentes grupos de be-
neficiários nos países anfitriões, incluindo os residentes locais;

2.13 Destacando a importância de se aumentar os efeitos positivos dos gran-
des eventos esportivos, no que diz respeito à participação no e por meio 
do esporte, criando novos programas de esporte e fornecendo instalações 
esportivas novas ou melhoradas;

2.14 Reconhecendo que, ao sediar grandes eventos esportivos, todas as par-
tes interessadas, incluindo a população local, devem considerar as dimen-
sões sociais, econômicas, culturais e ambientais da sustentabilidade;

2.15 Reconhecendo os dados que demonstram que muitos estádios super-
dimensionados não são economicamente viáveis após os eventos (além de 
gerarem gastos de manutenção);

2.16 Observando a tendência, entre os países que postulam sediar grandes 
eventos esportivos, a apresentar ofertas cada vez mais competitivas e, até 
mesmo, “excessos de oferta”, isto é, a incorrer em custos mais  elevados do que 
o necessário para superar os concorrentes, e um aumento correspondente 
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dos custos de acolhimento, os quais, com frequência, são reduzidos nos es-
tudos ex ante;

2.17 Reconhecendo que o apoio político e financeiro por parte do setor pú-
blico e seu envolvimento precoce são pré-requisitos para a organização de 
grandes eventos esportivos, desde a etapa de seleção do país anfitrião;

2.18 Reconhecendo que a participação no processo de seleção do país para 
sediar um grande evento esportivo, bem como a publicidade internacional 
correspondente, podem atuar como catalisadores do desenvolvimento na-
cional sustentável, da melhora da cooperação entre os diferentes grupos 
sociais e da construção da identidade;

2.19 Salientando a importância de uma participação transparente da co-
munidade nos processos de candidatura e realização de grandes eventos 
esportivos, para evitar que ocorram mudanças indesejadas no ambiente dos 
residentes locais, incluindo o deslocamento de populações locais e a subse-
quente gentrificação (aburguesamento) de zonas urbanas,

Nós, os ministros, nos comprometemos a:

2.20 Desenvolver políticas nacionais de esporte, educação, saúde e juventu-
de que repercutam os dados científicos sobre os benefícios socioeconômicos 
da educação física e do esporte e, consequentemente, compartilhar as boas 
práticas entre os países;

2.21 Considerar o financiamento dos programas de educação física e espor-
te como um investimento seguro, que produzirá resultados socioeconômi-
cos positivos;

2.22 Investir em desenvolvimento comunitário e em infraestruturas acessí-
veis para incentivar a atividade física;

2.23 Apoiar o estabelecimento de parcerias entre todas as partes interes-
sadas, incluindo autoridades públicas, responsáveis pelo setor urbanístico, 
pais, educadores, organizações esportivas e culturais, treinadores e atletas, 
a fim de se desenvolver uma visão nacional e prioridades para os programas 
e as políticas de educação física e esporte;

2.24 Fortalecer o papel das associações profissionais e de base nacional, re-
gional e local, na execução e na garantia da qualidade dos programas de 
educação física e esporte;
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2.25 Zelar para que seja elaborada uma política mundial em matéria de in-
fraestrutura esportiva, que ofereça garantias de qualidade para a educação 
física e o esporte;

2.26 Apoiar e promover o trabalho realizado pela Organização Mundial da 
Saúde e por outras agências das Nações Unidas sobre a importância da ati-
vidade física, especialmente na prevenção de doenças não transmissíveis;

2.27 Tratar os grandes eventos esportivos como parte do planejamento na-
cional da educação física e do esporte, assegurando que outros programas 
não sofram desvios orçamentários em decorrência da realização desses 
grandes eventos ou do esporte de alto rendimento;

2.28 Zelar, ao sediar grandes eventos esportivos, pela sustentabilidade 
das instalações esportivas para a educação física, o esporte para todos e 
o esporte de alto rendimento e outras atividades comunitárias, a fim de 
assegurar que todos os interessados possam participar de tais eventos e 
beneficiar-se deles;

2.29 Desenvolver uma política coerente que estabeleça as condições de pla-
nejamento e realização dos grandes eventos e megaeventos esportivos, e de 
participação nos processos de eleição relativos a tais eventos.

Nós, os ministros, fazemos um apelo a todas as partes interessadas para que:

2.30 Apoiem a elaboração de metodologias comuns para mensurar os efei-
tos econômicos do esporte e da educação física, por meio de contas-satéli-
tes do esporte, por exemplo;

2.31 Promovam o intercâmbio de dados comparativos sobre os benefícios 
socioeconômicos da educação física e do esporte, assim como boas práticas 
de programas de educação física e esporte que tenham tido êxito;

2.32 Desenvolvam os programas de esporte com prudência, a fim de alcan-
çar os resultados desejados e evitar que programas mal concebidos mais 
prejudiquem do que beneficiem os participantes;

2.33 Melhorem a formação profissional inicial e continuada dos professores 
responsáveis pelo ensino da educação física;

2.34 Promovam o desenvolvimento de diversas carreiras profissionais rela-
cionadas à educação física e ao esporte;
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2.35 Apoiem a transferência de conhecimentos especializados para a produ-
ção local de equipamentos de educação física e esporte;

2.36 Aproveitem os grandes eventos esportivos como plataformas para a 
conscientização sobre os problemas sociais e gerar oportunidades de inter-
câmbio cultural;

2.37 Incorporem, em planos nacionais de desenvolvimento do esporte, a 
transparência na participação, os processos de candidatura e a acolhida de 
grandes eventos esportivos, de forma a garantir que esses eventos fortale-
çam os programas de educação física e esporte para todos e não signifiquem 
a redução dos gastos públicos nesses programas;

2.38 Assinem um código de conduta voluntário para todas as partes envol-
vidas no processo de candidatura e acolhida de grandes eventos esportivos;

2.39 Garantam que os investimentos em infraestrutura e instalações para 
grandes eventos esportivos cumpram as exigências sociais, econômicas, 
culturais e ambientais, especialmente por meio da reutilização de instala-
ções existentes, do projeto de novas sedes de modo que seja fácil desfazê-las 
ou reduzir seu tamanho, e do emprego de instalações temporárias;

2.40 Assegurem a transferência efetiva de conhecimento entre os países que 
foram sedes no passado e aqueles que podem sê-lo no futuro, no que se refe-
re às oportunidades e aos riscos de sediar grandes eventos esportivos;

2.41 Considerem a realização de competições de menor porte e a acolhida 
de forma compartilhada de grandes eventos esportivos, por mais de uma 
cidade ou nação;

2.42 Apoiem a preparação de grandes eventos esportivos e a participação 
neles de equipes de países menos desenvolvidos;

2.43 Publiquem critérios claros para a designação de sedes de grandes even-
tos esportivos por parte de todas as organizações esportivas internacionais, 
com vistas a aumentar a transparência;

2.44 Empreendam novas investigações científicas que incluam estudos de 
longo prazo sobre as consequências dos eventos, bem como estudos sobre a 
mensuração dos efeitos intangíveis e o estabelecimento de uma análise de 
custo-benefício uniforme no plano internacional.
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Nós, os ministros, fazemos um apelo aos organizadores dos eventos espor-
tivos para que:

2.45 Identifiquem as áreas nas quais seria possível mitigar as demandas de 
recursos financeiros, técnicos e políticos dos grandes eventos esportivos, 
a fim de incentivar os países a postular candidaturas e permitir que mais 
países possam sediar tais eventos, sem comprometer suas prioridades nacio-
nais e seus objetivos de sustentabilidade;

2.46 Garantam procedimentos abertos, inclusivos e transparentes na esco-
lha dos países anfitriões e para sediar grandes eventos esportivos, a fim de 
fortalecer a prestação de contas de todas as partes envolvidas;

2.47 Concedam, por meio dos requisitos exigidos para se ser elegível para 
receber grandes eventos esportivos, maior prioridade aos aspectos relativos 
à sustentabilidade e à acessibilidade, no planejamento e na realização de 
tais eventos;

2.48 Garantam mais oportunidades para os países obterem os benefícios 
socioeconômicos dos grandes eventos esportivos, sobretudo considerando 
as seguintes medidas:
 a) limites máximos de custo para as candidaturas;
 b) limites máximos de capacidade para novas instalações;
 c) zelar para que a responsabilidade financeira do país-sede, incluídas 

as garantias, os investimentos e os riscos financeiros, não exceda 
determinados limites, nem tenha efeito negativo sobre o desenvol-
vimento econômico do país e da cidade-sede;

 d) publicar critérios claros para a escolha de sedes de grandes eventos 
esportivos, por parte de todas as organizações esportivas interna-
cionais, a fim de aumentar a transparência;

 e) dar prioridade, na avaliação das candidaturas, aos planos dos candi-
datos que reduzam o impacto ambiental, evitem gastos após o evento 
e favoreçam o desenvolvimento social.

COMISSÃO III 
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO ESPORTE

3.1 Reconhecendo que o prestígio mundial do esporte depende fundamen-
talmente da defesa de valores essenciais, como o jogo limpo, a recompensa 
do mérito e o resultado incerto das competições;
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3.2 Reafirmando que as autoridades públicas também têm a responsabilida-
de de promover os valores esportivos como parte da consecução dos benefí-
cios do esporte e da sua difusão para as pessoas e as comunidades;

3.3 Observando que a autonomia das organizações esportivas está estreita-
mente vinculada à sua responsabilidade primordial em relação à integridade 
do esporte e à observância dos princípios gerais e das normas internacionais 
de boa governança;

3.4 Reconhecendo que o movimento esportivo, por si só, não pode prevenir 
nem combater com êxito o doping no esporte e a manipulação das competi-
ções esportivas, particularmente quando há interferência da corrupção e do 
crime organizado transnacional;

3.5 Reconhecendo que a integridade do esporte encontra-se ameaçada pelo 
doping, pela manipulação das competições esportivas e pelas práticas cor-
ruptas nos planos local, nacional, regional e internacional;

3.6 Destacando que os esforços para proteger a integridade do esporte so-
mente terão sucesso se forem compartilhados por todo o movimento espor-
tivo, pelos governos, pelas autoridades que aplicam a lei, pelas indústrias 
de apostas e outras conexas, pelos meios de comunicação, pelos atletas e 
seu ambiente imediato e pela sociedade em geral;

3.7 Cientes de que a manipulação das competições esportivas, em razão da 
sua natureza transfronteiriça, exige uma resposta mundial coordenada;

3.8 Reconhecendo o trabalho já realizado por diversos responsáveis, em par-
ticular os governos nacionais, as agências nacionais antidoping, as Nações 
Unidas, o Conselho da Europa, a União Europeia, a Interpol, a Europol, a 
Agência Mundial Antidoping (AMA), o Comitê Olímpico Internacional 
(COI), a International Federations’ Union (SportAccord, antiga Associação 
Geral das Federações Internacionais de Esporte – AGFIE) e as federações 
esportivas internacionais e nacionais, assim como os esforços já empreen-
didos em vários níveis para melhorar a transparência, identificar e reduzir 
os casos de práticas irregulares, proteger os atletas, preparar os jovens e 
promover uma cultura esportiva limpa e justa;

3.9 Cientes de que a manipulação das competições esportivas, combinada 
com as apostas, oferece grandes oportunidades comerciais e possíveis fontes 
de receita para o crime organizado transnacional;
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3.10 Destacando que a manipulação das competições esportivas, incluindo 
a realizada por meio de doping, do consumo de substâncias para melhorar o 
desempenho, da fraude em relação à idade e outras formas, é um problema 
mundial que afeta muitos países e todos os níveis de competição esportiva e 
que deve ser combatido com esforços significativos;

3.11 Convencidos de que uma melhor governança, bem como modelos fortes 
e diversificados de comportamento dentro do movimento esportivo, podem 
contribuir para criar um ambiente no qual a manipulação das competições 
esportivas seja pouco provável, e no qual se realize plenamente o valor so-
cial do esporte;

3.12 Reconhecendo que, nos Estados-Membros, existem diferentes formas 
de apostas;

3.13 Preocupados com o rápido crescimento das apostas esportivas irre-
gulares, sobretudo por meio da internet, e com a existência de mercados 
de apostas insuficientemente regulados que atraem o crime organizado 
transnacional;

3.14 Entendendo que os operadores de apostas legais dependem da integri-
dade do esporte, bem como têm interesse e parte da responsabilidade quan-
to à integridade do mercado de apostas;

3.15 Reconhecendo que, entre as medidas eficazes e coordenadas para com-
bater o envolvimento do crime organizado transnacional na manipulação 
de competições esportivas, devem ser incluídas medidas para prevenir e 
combater a lavagem de dinheiro e a corrupção, em conformidade com as 
disposições dos instrumentos internacionais pertinentes, em particular a 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e 
a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção;

3.16 Enfatizando que a preservação da integridade do esporte necessita 
de recursos suficientes (tanto financeiros como humanos) para garantir a 
existência de estruturas eficazes para o combate ao doping, à corrupção e 
à manipulação de competições esportivas, a fim de garantir a igualdade de 
oportunidades para todos os agentes esportivos nas competições,

Nós, os ministros, nos comprometemos a:

3.17 Assumir a liderança na avaliação da natureza e da abrangência das 
ameaças à integridade do esporte e no desenvolvimento de políticas e 
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estruturas adequadas para fazer frente a essas ameaças, nos planos nacio-
nal, regional e internacional;

3.18 Coordenar, de acordo com o direito nacional e internacional, nossas 
abordagens para combater a manipulação de competições esportivas, por 
meio do intercâmbio de exemplos de boas práticas, da comunicação e da 
coordenação de medidas;

3.19 Assegurar, de acordo com o direito nacional e internacional, um inter-
câmbio de informações cooperativo, contínuo, eficaz e dinâmico de todos os 
grupos de interessados para garantir a integridade do esporte;

3.20 Promover e apoiar as medidas de prevenção e boa governança adotadas 
pelo movimento esportivo;

3.21 Conscientizar o público sobre os riscos do doping e da corrupção no 
esporte, assim como a manipulação das competições esportivas;

3.22 Promover a investigação interdisciplinar sobre a manipulação de com-
petições esportivas, particularmente nas áreas das ciências criminais, das 
ciências do esporte, da biotecnologia, da ética, da economia e do direito, e 
utilizar os resultados dessa investigação científica para a consulta política, 
a educação preventiva e a conscientização da opinião pública;

3.23 Analisar a viabilidade da criação de organizações nacionais inde-
pendentes de defesa da integridade e incentivar os esforços internacio-
nais coordenados para enfrentar e acompanhar as questões relacionadas 
à corrupção.

Fazemos um apelo aos Estados-Membros da Unesco para que, em conformi-
dade com o direito nacional e internacional:

3.24 Comprometam-se a conferir a devida importância e o devido financia-
mento à investigação das atividades criminosas que ocorrem no domínio do 
esporte;

3.25 Garantam que as autoridades jurídicas e de segurança disponham de 
capacidade operativa adequada para combater a manipulação das competi-
ções esportivas;

3.26 Considerem o estabelecimento de sanções penais que sirvam para dis-
suadir a manipulação de competições esportivas e o doping no esporte;
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3.27 Examinem a fundo todos os casos suspeitos, fazendo uso de tecnologia 
apropriada, como, por exemplo, sistemas de supervisão de apostas e a cober-
tura televisiva ao vivo e em vídeo;

3.28 Certifiquem-se de que as investigações sejam centradas não apenas em 
manipuladores em potencial, mas também nos atletas e seu ambiente, nos 
agentes esportivos, nos treinadores, nos árbitros e nos representantes de 
associações ou clubes e federações esportivas, sem excluir seus diretores, 
administradores e funcionários;

3.29 Estabeleçam organismos reguladores de apostas que tenham uma co-
municação fácil com as autoridades de segurança e as organizações esporti-
vas, a fim de trocar informações e proporcionar educação preventiva;

3.30 Desenvolvam parcerias nacionais e internacionais com autoridades res-
ponsáveis pela aplicação da lei de segurança e com os reguladores de apos-
tas, no combate à manipulação de competições esportivas (por exemplo, 
assistência jurídica mútua, grupos de ação conjunta), com a participação do 
movimento esportivo e os operadores de apostas;

3.31 Examinem a viabilidade de se criar uma promotoria especial para os 
crimes relacionados com o esporte;

3.32 Apoiem as atividades do Conselho da Europa orientadas para a prepa-
ração de uma possível convenção internacional contra a manipulação das 
competições esportivas;

3.33 Incentivem os Estados-Membros que ainda não são parte da Convenção 
Internacional da Unesco contra o Doping no Esporte a ratificá-la e, os 
Estados-Membros que são parte dela, a aplicarem, o mais amplamente pos-
sível, medidas coerentes com a convenção para contribuir para o combate 
ao doping no esporte;

3.34 Reconheçam o trabalho da AMA na criação e na manutenção, em todo 
o mudo, de um marco de disposições antidoping harmonizado, em âmbito 
internacional;

3.35 Respaldem as funções regulatórias e outras que a AMA cumpre como 
líder no combate ao doping;

3.36 Reconheçam a importância da pesquisa e da coleta de dados como uma 
ferramenta essencial no combate ao doping.
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Nós, os ministros, fazemos um apelo a todas as partes interessadas para que:

3.37 Colaborem para a identificação precoce dos casos de manipulação, por 
meio do estabelecimento de medidas preventivas e métodos de vigilância, 
de acordo com o direito nacional e internacional;

3.38 Estabeleçam e mantenham, em conformidade com a legislação nacional e 
internacional, cooperação e comunicação permanentes com os governos e as 
autoridades encarregadas da aplicação da lei, no que se refere ao combate ao 
doping, à corrupção no esporte e à manipulação das competições esportivas.

Nós, os ministros, fazemos um apelo ao movimento esportivo para que:

3.39 Estabeleça ou reforce estruturas de decisão transparentes e democráti-
cas que favoreçam a integridade, a responsabilidade, a igualdade de trata-
mento e a sustentabilidade;

3.40 Instaure uma política de tolerância zero coerente e rigorosa, especial-
mente contra o doping e a manipulação de competições esportivas, assim 
como regulamentos disciplinares eficazes e proporcionais;

3.41 Coloque em prática medidas preventivas contra a manipulação de com-
petições esportivas, que incluam:
 a) programas educacionais integrais, incluindo programas de instrução 

presencial dirigidos aos atletas e que envolvam seu ambiente ime-
diato, agentes esportivos, treinadores, árbitros e representantes de 
associações ou clubes e das federações esportivas;

 b) nomeação de profissionais de ouvidoria que gozem de respeito dos 
grupos-alvo correspondentes, bem como de responsáveis pela inte-
gridade nos âmbitos nacional e internacional;

 c) códigos de conduta exequíveis, comprometidos com o jogo limpo e 
com as normas éticas (por exemplo, proibição de apostas no próprio 
esporte ou de divulgação de informações privilegiadas);

 d) medidas de anistia ou incentivos para pessoas que ajudem na tomada 
de medidas legais ou no ajuizamento de ações;

 e) sistemas adequados para encorajar e proteger os denunciantes, e 
que permitam o gerenciamento de informações suspeitas, para dar 
prioridade à prevenção;

 f) mecanismos de revisão e reprodução imediata e sistemas de pontuação 
transparentes para os esportes qualificados por meio desses sistemas;
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 g) políticas estritas no que se refere ao marco temporal do anúncio de 
árbitros e a interação entre árbitros e atletas antes das competições;

 h) acordos de integridade com os operadores de apostas legais, que des-
crevam detalhes sobre a prestação de serviços de apostas e protocolos 
de troca de informações, em conformidade com as leis nacionais e 
internacionais.

3.42 Estabeleça normas vinculantes de boa governança que incluam:
 a) medidas para fortalecer as estruturas democráticas e a transparên-

cia em federações e associações ou clubes; os agentes individuais, 
incluindo patrocinadores e investidores, não devem fazer uso de sua 
influência para minar a integridade do esporte;

 b) gestão confiável e saudável dos assuntos financeiros (incluindo o pa-
gamento de salários conforme o estipulado nos contratos de trabalho);

3.43 Trabalhe com as federações nacionais associadas na implementação, 
de acordo com os regulamentos esportivos, de normas harmonizadas de 
combate ao doping no esporte, à manipulação de competições esportivas e à 
corrupção (por exemplo, um código de ética);

3.44 Estabeleça regulamentos efetivos, exequíveis, proporcionais, claros e 
vinculantes, e que incluam:
 a) obrigações: por exemplo, procedimento de tolerância zero nos casos 

suspeitos e normas para a notificação de tais casos à autoridade de 
segurança; essas normas devem ser aplicáveis e executáveis, além 
de conter responsabilidades claras; e

 b) sanções dissuasivas: por exemplo, suspensão, desqualificação, multa, 
etc.

Nós, os ministros, fazemos um apelo à Unesco para que:

3.45 Coopere com as instituições e as organizações, governamentais e não 
governamentais, na elaboração de um programa internacional de prevenção 
para preservar a integridade do esporte, com atenção especial para a forma-
ção e a educação;

3.46 Apoie o intercâmbio de boas práticas e assessoramento de especialistas, 
assim como de metodologias no combate à manipulação de competições es-
portivas e ao doping no esporte.
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GLOSSÁRIO

Apresenta-se, a seguir, um glossário de termos técnicos utilizados na de-
claração e em seus anexos. Uma vez que não existem definições universal-
mente aceitas para muitos desses termos técnicos, o que se indica aqui está 
sujeito a debate e modificações posteriores.

Ambiente: no âmbito esportivo, o ambiente é composto por todas as pes-
soas e entidades relacionadas aos atletas, incluindo, sem limitação, dire-
tores, agentes, treinadores, técnicos, preparadores físicos, pessoal médico, 
cientistas, organizações esportivas, patrocinadores, advogados e qualquer 
pessoa que promove a carreira do atleta, incluindo sua família. Fonte: COI, 
Comissão de Ambiente.

Apostas esportivas: todos os jogos baseados em apostas esportivas que im-
plicarem apostar em valor monetário, de maneira que o participante possa 
ganhar, em sua totalidade ou em parte, um prêmio em dinheiro que depen-
da, total ou parcialmente, de grau de azar ou incerteza do resultado espor-
tivo (por exemplo, apostas fixas e proporcionais, mútuas, ao vivo, cruzadas, 
com base no grau de precisão e outros jogos oferecidos por operadores de 
apostas esportivas), em particular:
 a) apostas legais: apostas de qualquer tipo que são permitidas em 

determinado território ou jurisdição (por exemplo, em virtude de 
licença emitida por um regulador ou de convalidação de licenças 
emitidas pelo regulador de um terceiro país);

 b) apostas ilegais: apostas de qualquer tipo que não são permitidas 
em determinado território ou jurisdição;

 c) apostas irregulares: apostas de qualquer tipo em que se detectam 
irregularidades ou anomalias, tanto na aposta realizada como no 
evento a que ela se refere. Fonte: Conselho da Europa, 2011.

Atividade física: qualquer movimento corporal produzido pelos músculos es-
queléticos que exija gasto de energia. Fonte: Organização Mundial da Saúde.

Atividade física adaptada: aquela em que o ponto focal são diferenças 
individuais na atividade física que requerem atenção especial. A adaptação 
implica modificação, ajuste ou arranjo, em função dos resultados de uma 
avaliação. As diferenças individuais podem ser deficiências, incapacida-
des, desvantagens e outras necessidades especiais, conforme definido por 
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agências distintas. Fonte: endereço eletrônico da Federação Internacional de 
Atividade Física Adaptada (Ifapa), www.ifapa.biz.

Atletas: denominação que abrange os esportistas que participam em ativi-
dades esportivas organizadas, seu pessoal de apoio e funcionários do espor-
te, bem como qualquer pessoa que participe, em qualquer função, nas ativi-
dades das organizações esportivas, incluindo os responsáveis das próprias 
organizações.

Autonomia do esporte: expressão que se refere aos princípios fundamen-
tais do olimpismo contidos na Carta Olímpica (nº 2.5), que reconhecem às 
organizações esportivas direitos e obrigações próprios de sua autonomia, que 
incluem estabelecer livremente e controlar as regras do esporte, determinar 
a estrutura e a governança de suas organizações, gozar do direito de celebrar 
eleições livres de qualquer influência externa, e a responsabilidade de asse-
gurar que os princípios da boa governança estejam em conformidade com a 
legislação nacional e internacional. Fonte: trechos da Carta Olímpica de 2011.

Corrupção no esporte: toda atividade ilegal, imoral ou contrária à ética 
com a qual se busca, deliberadamente, alterar o resultado de um evento 
esportivo, para o ganho pessoal e material de uma ou mais das partes en-
volvidas em tal atividade. Fonte: Gorse; Chadwick, 2013.

Conta-satélite do esporte: resultado da seleção das contas nacionais que 
se relacionam com atividades esportivas, a fim de se deduzir o total do valor 
adicionado vinculado ao esporte e, ao mesmo tempo, manter a estrutura con-
tábil. Como ferramenta, uma conta-satélite do esporte permite revelar todas 
as atividades econômicas relacionadas ao esporte, ao invés de permanecerem 
ocultas em classificações desagregadas (de baixo nível) das contas nacionais. 
A parte restante das contas nacionais não contém nenhum valor agregado 
relacionado ao esporte. Juntamente com o valor adicionado correspondente à 
conta-satélite do esporte, correspondem os números da contabilidade nacio-
nal original. Fonte: Conselho da Europa, 2011.

Deficiência: o modelo social de deficiência rejeita o modelo médico, e sus-
tenta que a deficiência é o resultado da interação entre uma pessoa com um 
impedimento específico, físico, intelectual, sensorial ou de saúde mental, 
e o ambiente social e cultural em que se está inserido, mais do que o pró-
prio impedimento. Por conseguinte, entende-se que a deficiência é o resulta-
do das barreiras impostas pelo comportamento, pelo meio ambiente e pelas 
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instituições que existem de modo inerente em uma sociedade, e que excluem 
e discriminam sistematicamente as pessoas com deficiência. Fonte: UNICEF. 
Documento de trabalho sobre o uso do marco dos direitos humanos para promover 
os direitos das crianças com deficiência, setembro de 2012.

Educação física: disciplina dos currículos escolares que se refere ao movi-
mento humano, à aptidão física e à saúde. Concentra-se no desenvolvimen-
to da competência física, de modo que todas as crianças possam movimen-
tar-se de forma eficiente, eficaz e segura, bem como entender o que fazem. 
É essencial para o pleno desenvolvimento e realização, e para a participação 
na atividade física por toda a vida. Fonte: trechos da Declaração de Posição 
do Conselho Internacional para a Ciência do Esporte e a Educação Física 
(ICSSPE) sobre a educação física, 2010.

Espaços seguros: ambientes seguros e sem ameaças, que sejam estimu-
lantes, propícios e inclusivos. Fonte: trechos de Espaços acolhedores para as 
crianças, Unicef, 2009.

Esporte: todas as espécies de atividade física que contribuem para a boa 
forma física, o bem-estar mental e a interação social. Incluem o jogo, a re-
creação, o esporte organizado, improvisado ou competitivo, e os esportes e 
jogos tradicionais. Fonte: Grupo de Trabalho Interinstitucional das Nações 
Unidas sobre o Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, 2003.

Esporte de alto rendimento (ou esporte de elite): esporte de competição 
estruturado que requer formação e recursos específicos para alcançar níveis 
internacionais de rendimento.

Esporte para todos: concepção que defende colocar o esporte e a atividade 
física ao alcance de toda a população, incluindo as pessoas de todas as ida-
des, de ambos os sexos e de diferentes classes sociais e econômicas, a fim de 
promover a saúde e os benefícios sociais da atividade física regular. Fonte: 
COI, Comissão de Esporte para Todos.

Grandes eventos esportivos: eventos esportivos que atraem grande nú-
mero de espectadores e a atenção dos meios de comunicação nacionais ou 
internacionais.

Grupos socialmente excluídos: grupos que sofrem com desigualdades es-
truturais ou com a dominação de determinadas culturas, elites ou práticas 
institucionais que os impedem de participar plenamente da atividade física. 
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Os grupos excluídos variam de região para região, e seus integrantes podem 
ser mulheres e meninas, pessoas com deficiência, minorias étnicas, pessoas 
de diferente orientação sexual, pessoas que vivem na pobreza, idosos e, em 
alguns casos, jovens.

Inclusão: sensação de pertencimento que engloba o indivíduo sentir-se res-
peitado e valorizado por ser quem é e perceber que recebe apoio, incentivo e 
lealdade dos demais. Deve haver um compromisso de se aceitar as diferenças 
e valorizar as contribuições de todos os participantes, independentemente de 
suas características ou classe social. Fonte: trechos de Miller e Katz, 2002.

Inclusão social: processo pelo qual são aplicados esforços para garantir a 
igualdade de oportunidades, ou seja, que todas as pessoas possam atingir 
seu pleno potencial na vida, independentemente de sua origem. Parte des-
ses esforços são políticas e ações que promovem a igualdade de acesso aos 
serviços (públicos) e facilitam a participação dos cidadãos nos processos de 
tomada de decisões que afetam suas vidas. Fonte: Divisão de Política Social 
e Desenvolvimento Social das Nações Unidas.

Informação privilegiada: qualquer informação relativa a uma competição 
ou a um evento que uma pessoa detenha, em decorrência de sua posição em 
relação aos atletas ou às competições. Inclui, sem se limitar a eles, dados fac-
tuais referentes aos competidores, às condições, às considerações  táticas ou 
a qualquer outro aspecto da competição ou do evento; no entanto, não inclui 
os dados já publicados ou que forem de domínio público, que qualquer pes-
soa interessada possa verificar facilmente, ou que tenham sido divulgados 
conforme as regras e os regulamentos que regem a competição ou o evento 
em questão. Fonte: Conselho da Europa, 2011.

Manipulação das competições esportivas: qualquer acordo de alteração 
indevida do curso ou do resultado de uma competição esportiva ou de algu-
ma de suas partes (por exemplo, partidas e corridas), com o objetivo de se 
obter vantagem para si ou para outrem e eliminar toda ou parte da incerteza 
associada, naturalmente, ao resultado de uma competição. Fonte: Conselho 
da Europa, 2011.

Megaeventos esportivos: eventos esportivos de maior importância, que 
atraem a atenção mundial e geram investimentos globais (por exemplo, os 
Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, a Copa do Mundo da Fifa, a Eurocopa 
da Uefa, os Jogos da Commonwealth e os Jogos Asiáticos).



Série
Legislação80

Movimento esportivo: conjunto de todas as pessoas, instituições, clubes 
e organizações que apoiam a prática, a expansão e o desenvolvimento do 
esporte.

Partes interessadas no acesso ao esporte: são os governos nacionais, o 
movimento esportivo, as Nações Unidas e os órgãos intergovernamentais, 
as organizações não governamentais e os meios de comunicação.

Partes interessadas na integridade do esporte: são os governos nacio-
nais, as instituições responsáveis pela aplicação das leis, os organismos e 
os laboratórios nacionais de combate ao doping, a AMA, o movimento es-
portivo (por exemplo, as federações esportivas internacionais e nacionais, 
os atletas e o seu ambiente), os reguladores de apostas, os operadores de 
apostas, os torcedores, os patrocinadores e os meios de comunicação, assim 
como as organizações não governamentais e intergovernamentais.

Partes interessadas no investimento no esporte: são todas as partes 
envolvidas, em especial os governos nacionais, o movimento esportivo, as 
Nações Unidas e os órgãos intergovernamentais, os patrocinadores e as en-
tidades empresariais, e as organizações não governamentais.

Proteção das crianças: conjunto de medidas que são tomadas para garan-
tir que todas as crianças estejam protegidas de lesões e de violência, quando 
praticam esportes, jogam em clubes ou realizam atividades semelhantes, a 
fim de garantir um ambiente seguro.

Saúde: estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente 
a ausência de doenças ou infecções. Fonte: Organização Mundial da Saúde.

Torcedores: aficionados, espectadores ou pessoas que acompanham com 
entusiasmo determinado esporte, clube esportivo, organização ou atleta, e 
apoiam o desenvolvimento do esporte em questão.

Valores do esporte: valores centrais do movimento esportivo, ideias e prin-
cípios que giram em torno do jogo limpo, do respeito, da honra, da amizade 
e da excelência. É de responsabilidade das organizações esportivas defender 
e proteger esses valores. Fonte: trechos da Carta Olímpica, 2011.
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DECRETO-LEI Nº 594, DE 27 DE MAIO DE 196913

Institui a loteria esportiva federal e dá 
outras providências.

O presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do 
art. 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:

Art. 1º Fica instituída a loteria esportiva federal, para a exploração, em 
qualquer parte do território nacional, de todas as formas de concursos de 
prognósticos esportivos.

Art. 2º Fica o Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, através 
da administração do serviço de loteria federal, com a colaboração das caixas 
econômicas federais, incumbido de dar execução aos serviços relacionados 
com concursos de prognósticos esportivos.

Art. 3º A renda líquida obtida com a exploração da loteria esportiva federal 
será, obrigatoriamente, destinada a aplicações de caráter assistencial, educa-
cional e aprimoramento físico, e será distribuída de acordo com programação 
expedida pelo Poder Executivo, observadas as seguintes taxas:
 a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistência à família, à 

infância e à adolescência, a cargo da Legião Brasileira de Assistência;
 b) 30% (trinta por cento) para programas de educação física e atividades 

esportivas;
 c) 30% (trinta por cento) programas de alfabetização.

Art. 4º O Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, dentro do prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da sua vigência, deverá apresentar ao ministro 
da Fazenda anteprojeto de regulamentação do presente decreto-lei, para ser 
submetido ao presidente da República.

Art. 5º A loteria esportiva federal fica sujeita ao pagamento de cota de pre-
vidência de 10% (dez por cento) sobre a importância bruta de sua receita, a 
qual será integralmente recolhida ao Banco do Brasil S.A., em guia própria, 
à conta do Fundo de Liquidez da Previdência Social.

13 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 28-5-1969.
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Art. 6º Considera-se renda líquida, para os efeitos deste decreto-lei a que 
resultar da renda bruta, deduzidas exclusivamente as despesas de custeio e 
manutenção dos serviços da loteria esportiva federal, que se deverão manter 
dentro dos limites fixados pelo Poder Executivo.

Art. 7º Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Brasília, 27 de maio de 1969; 148º da Independência e 81º República.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

Favorino Bastos Mércio
João Paulo dos Reis Velloso
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LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 198014

Define a situação jurídica do estrangeiro 
no Brasil, cria o Conselho Nacional de 
Imigração.

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

Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda 
vir ao Brasil:
[...]
III – na condição de artista ou desportista;
[...]
15Art. 140. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
[...]

Brasília, 19 de agosto de 1980; 159º da Independência e 92º da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel

R. S. Guerreiro
Angelo Amaury Stábile

Murilo Macêdo
Waldyr Mendes Arcoverde

Danilo Venturini

14 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 21-8-1980, retificada no de 22-8-1980, e republicada 
no de 10-12-1981.

15 Artigo desmembrado pela Lei nº 6.964, de 9-12-1981.
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LEI Nº 7.847, DE 18 DE OUTUBRO DE 198916

Dispõe sobre a concessão de bolsa-auxílio 
ao atleta amador e dá outras providências.

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

Art. 1º Aos clubes dedicados à prática de esportes olímpicos, desde que vin-
culados às respectivas federações, fica facultado subsidiar os atletas mediante 
a concessão de bolsa-auxílio.

Art. 2º Para poder receber bolsa-auxílio o atleta deverá frequentar regular-
mente curso oficial ou reconhecido de primeiro grau, segundo grau, técnico 
profissionalizante ou de nível superior.
Parágrafo único. Para receber bolsa-auxílio o atleta deverá apresentar, men-
salmente, atestado de frequência escolar.

Art. 3º A bolsa-auxílio referida nos artigos anteriores poderá ser paga em 
dinheiro, em bens, em serviços, ou em forma mista.

Art. 4º O valor mensal da bolsa não poderá exceder 10 (dez) salários mínimos 
de referência.

Art. 5º Enquanto subsidiado por um clube, o atleta ficará obrigado a sub-
meter-se ao programa de treinamento e exercícios exigidos pela entidade 
a que estiver vinculado, desde que haja compatibilização com o respectivo 
calendário escolar.
Parágrafo único. Durante competições esportivas, dentro da cidade, do estado, 
do país, ou fora deles, deve o atleta que recebe bolsa-auxílio comparecer às 
competições, se incluído na listagem de atletas, desde que respeitada a com-
patibilização referida no caput deste artigo e, neste caso, beneficiar-se das 
passagens, hospedagens e estadas que lhe forem oferecidas.

Art. 6º A concessão de bolsa-auxílio, na forma desta lei, não cria vínculo de 
emprego entre o atleta e o clube.

16 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 19-10-1989.
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Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de outubro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.

JOSÉ SARNEY
Ubirajara Pereira de Brito
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LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 199017

(Estatuto da Criança e do Adolescente)

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências.

LIVRO I 
PARTE GERAL

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

[...]

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.
[...]

CAPÍTULO II 
DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE

[...]

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
[...]
IV – brincar, praticar esportes e divertir-se;
[...]

17 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16-7-1990.
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CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, 

AO ESPORTE E AO LAZER
[...]

Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e 
facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
[...]

TÍTULO III 
DA PREVENÇÃO

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

[...]

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, 
esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua con-
dição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
[...]

CAPÍTULO II 
DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO

Seção I 
Disposições Gerais

[...]

Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as 
seguintes obrigações, entre outras:
[...]
XI – propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
[...]

CAPÍTULO IV 
DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

[...]
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Seção VII 
Da Internação

[...]

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os 
seguintes:
[...]
XII – realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
[...]

TÍTULO VI 
DO ACESSO À JUSTIÇA

[...]

CAPÍTULO II 
DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

[...]

Seção II 
Do Juiz

[...]

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, 
ou autorizar, mediante alvará:
I – a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos 
pais ou responsável, em:
 a) estádio, ginásio e campo desportivo;
[...]

Art. 266. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
[...]

Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República.

FERNANDO COLLOR
Bernardo Cabral
Carlos Chiarelli
Antônio Magri

Margarida Procópio
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LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 199118

Dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras 
providências.

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

CAPÍTULO IV 
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA

19Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, 
além do disposto no art. 23, é de:
[...]
§ 6º A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe 
de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista 
nos incisos I e II deste artigo, corresponde a 5% (cinco por cento) da receita bruta, 
decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território 
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e 
de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos.
§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar 
o desconto de 5% (cinco por cento) da receita bruta decorrente dos espetácu-
los desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro 
Social, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a realização do evento.
§ 8º Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional 
informar à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas 
auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente.
§ 9º No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol pro-
fissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e trans-
missão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter 

18 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 25-7-1991.
19 §§ 6º a 10 acrescidos pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.
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e recolher o percentual de 5% (cinco por cento) da receita bruta decorrente 
do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea b, 
inciso I, do art. 30 desta lei.
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º às demais associações desporti-
vas, que devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 
desta lei.
[...]

Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 105. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de julho de 1991; 170º da Independência e 103º da República.

FERNANDO COLLOR
Antonio Magri
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LEI Nº 8.650, DE 22 DE ABRIL DE 199320

Dispõe sobre as relações de trabalho do 
treinador profissional de futebol e dá outras 
providências.

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

Art. 1º A associação desportiva ou clube de futebol é considerado empregador 
quando, mediante qualquer modalidade de remuneração, utiliza os serviços 
de treinador profissional de futebol, na forma definida nesta lei.

Art. 2º O treinador profissional de futebol é considerado empregado quando 
especificamente contratado por clube de futebol ou associação desportiva, 
com a finalidade de treinar atletas de futebol profissional ou amador, mi-
nistrando-lhes técnicas e regras de futebol, com o objetivo de assegurar-lhes 
conhecimentos táticos e técnicos suficientes para a prática desse esporte.

Art. 3º O exercício da profissão de treinador profissional de futebol ficará 
assegurado preferencialmente:
I – aos portadores de diploma expedido por escolas de educação física ou 
entidades análogas, reconhecidas na forma da lei;
II – aos profissionais que, até a data do início da vigência desta lei, hajam, 
comprovadamente, exercido cargos ou funções de treinador de futebol por 
prazo não inferior a 6 (seis) meses, como empregado ou autônomo, em clubes 
ou associações filiadas às ligas ou federações, em todo o território nacional.

Art. 4º São direitos do treinador profissional de futebol:
I – ampla e total liberdade na orientação técnica e tática da equipe de futebol;
II – apoio e assistência moral e material assegurada pelo empregador, para 
que possa bem desempenhar suas atividades;
III – exigir do empregador o cumprimento das determinações dos órgãos 
desportivos atinentes ao futebol profissional.

20 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 23-4-1993.
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Art. 5º São deveres do treinador profissional de futebol:
I – zelar pela disciplina dos atletas sob sua orientação, acatando e fazendo 
acatar as determinações dos órgãos técnicos do empregador;
II – manter o sigilo profissional.

Art. 6º Na anotação do contrato de trabalho na carteira profissional deverá, 
obrigatoriamente, constar:
I – o prazo de vigência, em nenhuma hipótese, poderá ser superior a 2 (dois) anos;
II – o salário, as gratificações, os prêmios, as bonificações, o valor das luvas, 
caso ajustadas, bem como a forma, tempo e lugar de pagamento.
Parágrafo único. O contrato de trabalho será registrado, no prazo improrro-
gável de 10 (dez) dias, no conselho regional de desportos e na federação ou 
liga à qual o clube ou associação for filiado.

Art. 7º Aplicam-se ao treinador profissional de futebol as legislações do 
trabalho e da previdência social, ressalvadas as incompatibilidades com as 
disposições desta lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de abril de 1993; 172º da Independência e 105º da República.

ITAMAR FRANCO
Walter Barelli
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LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 199621

Dispõe sobre as restrições ao uso e à pro-
paganda de produtos fumígenos, bebidas 
alcóolicas, medicamentos, terapias e de-
fensivos agrícolas, nos termos do 4º do 
art. 220 da Constituição Federal.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
[...]
22Art. 2º É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto 
coletivo fechado, privado ou público.
[...]
23Art. 3º-A Quanto aos produtos referidos no art. 2º desta lei, são proibidos:
[...]
VI – a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista, palco ou local similar;
[...]

Art. 4º Somente será permitida a propaganda comercial de bebidas alcoólicas 
nas emissoras de rádio e televisão entre as 21 (vinte e uma) e às 6 (seis) horas.
§ 1º A propaganda de que trata este artigo não poderá associar o produto 
ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho saudável de qualquer 
atividade, à condução de veículos e a imagens ou ideias de maior êxito ou 
sexualidade das pessoas.
[...]

Art. 5º As chamadas e caracterizações de patrocínio dos produtos indicados 
nos arts. 2º e 4º, para eventos alheios à programação normal ou rotineira das 
emissoras de rádio e televisão, poderão ser feitas em qualquer horário, desde 
que identificadas apenas com a marca ou slogan do produto, sem recomen-
dação do seu consumo.

21 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16-7-1996.
22 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.546, de 14-12-2011.
23 Artigo acrescido pela Lei nº 10.167, de 27-12-2000.
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§ 1º As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estática existente em 
estádios, veículos de competição e locais similares.
[...]

Art. 6º É vedada a utilização de trajes esportivos, relativamente a esportes 
olímpicos, para veicular a propaganda dos produtos de que trata esta lei.
[...]

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

Arlindo Porto
Adib Jatene
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 199624

(LDB)

Estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
[...]
25Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos.
[...]
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é compo-
nente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa 
ao aluno:
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 (seis) horas;
II – maior de 30 (trinta) anos de idade;
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 
estiver obrigado à prática da educação física;
IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V – (vetado);
VI – que tenha prole.
[...]

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes:
[...]

24 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 23-12-1996.
25 § 3º com nova redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º-12-2003, que também acrescentou os incisos 

I a VI; inciso V proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 10.793, de 1º-12-2003; 
caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.796, de 4-4-2013.
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IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não 
formais.
[...]

Art. 91. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
[...]

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
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LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 199826

(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 interna-
cionais 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.
27§ 3º Os direitos e as garantias estabelecidos nesta lei e decorrentes dos prin-
cípios constitucionais do esporte não excluem outros oriundos de tratados e 
acordos internacionais firmados pela República Federativa do Brasil.

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;

26 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 25-3-1998.
27 Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.322, de 28-7-2016.
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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 entidade do setor;
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 manifesta-
ções 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 desportivos, 
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 níveis 
federal, estadual, distrital e municipal;
XI – da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade despor-
tiva, quanto a sua integridade física, mental ou sensorial;
XII – da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva e 
administrativa.
28Parágrafo 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.

28 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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CAPÍTULO III 
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES DO DESPORTO

29Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes 
manifestações:
I – desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assis-
temáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de 
seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento 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 modali-
dades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração 
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;
IV – desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos 
conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na interven-
ção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo 
e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou 
de alta competição.
§ 1º O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
I – de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em con-
trato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva;
II – de modo não profissional, identificado pela liberdade de prática e pela 
inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de in-
centivos materiais e de patrocínio.
 a) (revogada);
 b) (revogada).
§ 2º (Vetado.)

29 Inciso II do § 1º com redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, que também revogou as alíneas a 
e b; inciso IV acrescido pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015, que também renumerou o parágrafo único 
primitivo para § 1º; § 2º proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 13.155, de 
4-8-2015.
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CAPÍTULO IV 
DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO

Seção I 
Da Composição e dos Objetivos

30Art. 4º O sistema brasileiro do desporto compreende:
I – o Ministério do Esporte;
II – (revogado);
III – 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 
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.
§ 2º A organização desportiva do país, fundada na liberdade de associação, 
integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse 
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 jurídi-
cas que desenvolvam práticas não formais, promovam a cultura e as ciências 
do desporto e formem e aprimorem especialistas.

31Seção II 
Dos Recursos do Ministério do Esporte

32Art. 5º Os recursos do Ministério do Esporte serão aplicados conforme 
dispuser o Plano Nacional do Desporto, observado o disposto nesta seção.
§ 1º (Revogado.)
§ 2º (Revogado.)
§ 3º Caberá ao Ministério do Esporte, ouvido o CNE, nos termos do inciso II 
do art. 11, propor o Plano Nacional do Desporto, decenal, observado o disposto 
no art. 217 da Constituição Federal.

30 Incisos I e III e § 2º com nova redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, que também revogou 
o inciso II do caput do artigo.

31 Denominação da seção com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
32 §§ 1º e 2º revogados pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003; caput do artigo e § 3º com nova redação dada 

pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que também revogou o § 4º.
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§ 4º (Revogado).
33Art. 6º Constituem recursos do Ministério do Esporte:
I – receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei;
II – adicional de 4,5% (quatro e meio por cento) incidente sobre cada bilhete, 
permitido 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;
IV – prêmios de concursos de prognósticos da loteria esportiva federal, não 
reclamados;
V – outras fontes;
VI – 10% (dez por cento) do montante arrecadado por loteria instantânea ex-
clusiva com tema de marcas, emblemas, hinos, símbolos, escudos e similares 
relativos às entidades de prática desportiva da modalidade futebol, imple-
mentada em meio físico ou virtual, sujeita a autorização federal;
VII – (vetado).
§ 1º O valor do adicional previsto no inciso II deste artigo não será computado 
no montante da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios, 
rateios, tributos de qualquer natureza ou taxas de administração.
§ 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 tenham atribuições 
semelhantes na área do esporte, proporcionalmente ao montante das apos-
tas efetuadas em cada unidade da federação, para aplicação prioritária em 
jogos escolares de esportes olímpicos e paraolímpicos, admitida também sua 
aplicação nas destinações previstas nos incisos I, VI e VIII do art. 7º desta lei.
§ 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 benefício 
dos municípios.
§ 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.

33 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003; §§ 2º a 4º com nova 
redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011; inciso VI acrescido pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015; 
inciso VII proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
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34Art. 7º Os recursos do Ministério do Esporte terão a seguinte destinação:
I – desporto educacional;
II – desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacionais 
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;
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.
35Art. 8º A arrecadação obtida em cada teste da loteria esportiva terá a se-
guinte destinação:
I – 45% (quarenta e cinco por cento) para pagamento dos prêmios, incluindo 
o valor correspondente ao imposto sobre a renda;
II – 20% (vinte por cento) para a Caixa Econômica Federal (CEF), destinados 
ao custeio total da administração dos recursos e prognósticos desportivos;
III – 10% (dez por cento) para pagamento, em parcelas iguais, às entidades 
de práticas desportivas constantes do teste, pelo uso de suas denominações, 
marcas e símbolos;
IV – 15% (quinze por cento) para o Ministério do Esporte;
V – 10% (dez por cento) para a seguridade social.
Parágrafo único. (Revogado).

Art. 9º Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da loteria esportiva 
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-americanos, a 
renda líquida de um segundo teste da loteria esportiva federal será destinada 

34 Caput com nova redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
35 Inciso IV com nova redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003; inciso V acrescido pela Lei 

nº 12.935, de 16-3-2011, que também revogou o parágrafo único.
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ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), para o atendimento da participação de 
delegações nacionais nesses eventos.
§ 2º Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão concedidas as rendas líquidas 
de testes da loteria esportiva federal nas mesmas condições estabelecidas 
neste artigo para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
36Art. 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.
§ 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 90 (noventa) dias, a contar 
da data de sua disponibilização pela Caixa Econômica Federal (CEF).
§ 2º Os recursos que não forem resgatados no prazo estipulado no § 1º deste 
artigo serão repassados ao Ministério do Esporte para aplicação em progra-
mas referentes à política nacional de incentivo e desenvolvimento da prática 
desportiva.
§ 3º (Vetado.)

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

37Art. 11. O CNE é órgão colegiado de normatização, deliberação e assessora-
mento, 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;
IV – propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Ministério 
do Esporte;
V – exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a 
questões de natureza desportiva;
VI – aprovar os códigos de Justiça Desportiva e suas alterações, com as pe-
culiaridades de cada modalidade; 

36 §§ 1º e 2º acrescidos pela Lei nº 11.118, de 19-5-2005; § 3º proposto e vetado no projeto que foi 
transformado na Lei nº 11.118, de 19-5-2005; caput do artigo com nova redação dada pela Lei 
nº 12.935, de 16-3-2011.

37 Caput do artigo e inciso IV com nova redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003; inciso V com 
nova redação dada pela Lei nº 12.935, de 16-3-2011; incisos VI e VII com nova redação dada pela 
Lei nº 13.322, de 28-7-2016, que também renumerou o parágrafo único primitivo para 1º, com 
nova redação, e acrescentou o inciso VIII e os §§ 2º e 3º.
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VII – aprovar o Código Brasileiro Antidopagem (CBA) e suas alterações, no 
qual serão estabelecidos, entre outros: 
 a) as regras antidopagem e as suas sanções; 
 b) os critérios para a dosimetria das sanções; e 
 c) o procedimento a ser seguido para processamento e julgamento das 

violações às regras antidopagem; e 
VIII – estabelecer diretrizes sobre os procedimentos relativos ao controle de 
dopagem exercidos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). 
§ 1º O Ministério do Esporte prestará apoio técnico e administrativo ao CNE. 
§ 2º No exercício das competências a que se referem os incisos VII e VIII do 
caput, o CNE deverá observar as disposições do Código Mundial Antidopagem 
editado pela Agência Mundial Antidopagem. 
§ 3º Enquanto não for exercida a competência referida no inciso VII do caput, 
competirá à ABCD publicar o CBA, que poderá ser referendado pelo CNE 
no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação da Medida 
Provisória nº 718, de 16 de março de 2016.

Art. 12. (Vetado.)
38Art. 12-A. O CNE será composto por 22 (vinte e dois) membros indicados 
pelo ministro do Esporte, que o presidirá.
Parágrafo único. Os membros do conselho e seus suplentes serão indicados 
na forma da regulamentação desta lei, para um mandato de 2 (dois) anos, 
permitida 1 (uma) recondução.

Seção IV 
Do Sistema Nacional do Desporto

39Art. 13. O sistema nacional do desporto tem por finalidade promover e 
aprimorar as práticas desportivas de rendimento.
Parágrafo único. O sistema nacional do desporto congrega as pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da 
coordenação, administração, normatização, apoio e prática do desporto, bem 
como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente:
I – o Comitê Olímpico Brasileiro (COB);

38 Artigo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; caput do artigo com nova redação dada pela Lei 
nº 10.672, de 15-5-2003.

39 Parágrafo único com nova redação dada Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que também acrescentou o 
inciso VII.
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II – o Comitê Paraolímpico 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;
VII – a Confederação Brasileira de Clubes.
40Art. 14. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o Comitê Paraolímpico Brasileiro 
(CPB) e as entidades nacionais de administração do desporto, que lhes são 
filiadas ou vinculadas, constituem subsistema específico do sistema nacional 
do desporto.
§ 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 estatutos ou 
contratos sociais estejam plenamente de acordo com as disposições consti-
tucionais e legais aplicáveis.
§ 2º Compete ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (CPB) o planejamento das atividades do esporte de seus subsiste-
mas específicos.

Art. 15. Ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), entidade jurídica de direito 
privado, compete representar o país nos eventos olímpicos, pan-americanos e 
outros de igual natureza, no Comitê Olímpico Internacional e nos movimen-
tos olímpicos internacionais, e fomentar o movimento olímpico no território 
nacional, em conformidade com as disposições da Constituição 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.
41§ 2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (CPOB) o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e 
paraolímpicos, assim como das denominações “jogos olímpicos”, “olimpía-
das”, “jogos paraolímpicos” e “paraolimpíadas”, permitida a utilização destas 
últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e 
de participação.

40 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que também acrescentou 
os §§ 1º e 2º; § 1º com nova redação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.

41 Parágrafo com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
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§ 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 
símbolo 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 Paraolímpico Brasileiro, no que couber, as dispo-
sições previstas neste artigo.
42Art. 16. As entidades de prática desportiva e as entidades de administração 
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 ou contratos sociais.
§ 1º As entidades nacionais de administração do desporto poderão filiar, 
nos termos de seus estatutos ou contratos sociais, entidades regionais de 
administração e entidades 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 pretexto, 
exigir tal filiação ou vinculação.
§ 3º É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos nos estatutos 
ou contratos sociais das respectivas entidades de administração do desporto.

Art. 17. (Vetado.)
43Art. 18. Somente serão beneficiadas com isenções fiscais e repasses de 
recursos públicos federais da administração direta e indireta, nos termos do 
inciso II do art. 217 da Constituição Federal, as entidades do sistema nacional 
do desporto que:
I – possuírem viabilidade e autonomia financeiras;
II – (revogado);
III – atendam aos demais requisitos estabelecidos em lei;
IV – estiverem em situação regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas;
V – demonstrem compatibilidade entre as ações desenvolvidas para a melhoria 
das respectivas modalidades desportivas e o Plano Nacional do Desporto.
Parágrafo único. A verificação do cumprimento das exigências contidas nos 
incisos I a V deste artigo será de responsabilidade do Ministério do Esporte.

42 Caput do artigo e §§ 1º e 3º com nova redação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
43 Inciso IV e parágrafo único com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que também 

acrescentou o inciso V e revogou o inciso II.
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44Art. 18-A. Sem prejuízo do disposto no art. 18, as entidades sem fins lucra-
tivos componentes do sistema nacional do desporto, referidas no parágrafo 
único do art. 13, somente poderão receber recursos da administração pública 
federal direta e indireta caso:
I – seu presidente ou dirigente máximo tenham o mandato de até 4 (quatro) 
anos, permitida 1 (uma) única recondução;
II – atendam às disposições previstas nas alíneas b a e do § 2º e no § 3º do 
art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
III – destinem integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
IV – sejam transparentes na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos 
e financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade 
intelectual e quaisquer outros aspectos de gestão;
V – garantam a representação da categoria de atletas das respectivas moda-
lidades no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da aprovação 
de regulamentos das competições;
VI – assegurem a existência e a autonomia do seu conselho fiscal;
VII – estabeleçam em seus estatutos:
 a) princípios definidores de gestão democrática;
 b) instrumentos de controle social;
 c) transparência da gestão da movimentação de recursos;
 d) fiscalização interna;
 e) alternância no exercício dos cargos de direção;
 f) aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção, 

precedida por parecer do conselho fiscal; e
 g) participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para 

os cargos da entidade; e
VIII – garantam a todos os associados e filiados acesso irrestrito aos docu-
mentos e informações relativos à prestação de contas, bem como àqueles 
relacionados à gestão da respectiva entidade de administração do desporto, 
os quais deverão ser publicados na íntegra no sítio eletrônico desta.
§  1º As entidades de prática desportiva estão dispensadas das condições 
previstas:
I – no inciso V do caput;

44 Artigo acrescido pela Lei nº 12.868, de 15-10-2013; inciso II do § 1º com nova redação dada pela 
Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
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II – na alínea g do inciso VII do caput deste artigo, no que se refere à eleição 
para os cargos de direção da entidade; e
III – no inciso VIII do caput, quanto aos contratos comerciais celebrados 
com cláusula de confidencialidade, ressalvadas, neste caso, a competência 
de fiscalização do conselho fiscal e a obrigação do correto registro contábil 
de receita e despesa deles decorrente.
§ 2º A verificação do cumprimento das exigências contidas nos incisos I a 
VIII do caput deste artigo será de responsabilidade do Ministério do Esporte.
§ 3º Para fins do disposto no inciso I do caput:
I – será respeitado o período de mandato do presidente ou dirigente máximo 
eleitos antes da vigência desta lei;
II – são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 
segundo grau ou por adoção.
§ 4º A partir do sexto mês contado da publicação desta lei, as entidades re-
feridas no caput deste artigo somente farão jus ao disposto no art. 15 da Lei 
nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos arts. 13 e 14 da Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, caso cumpram os requisitos dispostos 
nos incisos I a VIII do caput.

Art. 19. (Vetado.)
45Art. 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.
§ 3º As ligas integrarão os sistemas das entidades nacionais de administra-
ção do desporto que incluírem suas competições nos respectivos calendários 
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.

45 §§ 6º e 7º acrescidos pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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§ 6º As ligas formadas por entidades de prática desportiva envolvidas em 
competições de atletas profissionais equiparam-se, para fins do cumprimento 
do disposto nesta lei, às entidades de administração do desporto.
§ 7º As entidades nacionais de administração de desporto serão responsáveis 
pela organização dos calendários anuais de eventos oficiais das respectivas 
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.
46Art. 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 3 (três) vezes;
IV – sistema de recolhimento dos votos imune a fraude;
V – acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação.
§ 1º Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valoração dos votos, 
este não poderá exceder à proporção de 1 (um) para 6 (seis) entre o de menor 
e o de maior valor.
§ 2º Nas entidades nacionais de administração do desporto, o colégio eleitoral 
será integrado, no mínimo, pelos representantes das agremiações participantes 
da primeira e segunda divisões do campeonato de âmbito nacional.
47Art. 22-A. Os votos para deliberação em assembleia e nos demais conselhos 
das entidades de administração do desporto serão valorados na forma do § 2º 
do art. 22 desta lei.
48Art. 23. Os estatutos ou contratos sociais das entidades de administração do 
desporto, elaborados de conformidade com esta lei, deverão obrigatoriamente 
regulamentar, no mínimo:

46 Parágrafo único primitivo renumerado para § 1º pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015, que também 
acrescentou o § 2º.

47 Artigo acrescido pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
48 Parágrafo único acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003 e renumerado para § 1º com nova re-

dação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015; caput do artigo e do inciso II com nova redação dada 
pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015, que também acrescentou o inciso III e o § 2º.
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I – instituição do Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos desta lei;
II – inelegibilidade, por dez anos, 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 decisão 

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;
III – a garantia de representação, com direito a voto, da categoria de atletas 
e entidades de prática esportiva das respectivas modalidades, no âmbito dos 
órgãos e conselhos técnicos incumbidos da aprovação de regulamentos das 
competições.
§ 1º 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 do caput deste artigo, assegurados o 
processo regular e a ampla defesa para a destituição.
§ 2º Os representantes dos atletas de que trata o inciso III do caput deste 
artigo deverão ser escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada 
pela entidade de administração do desporto, em conjunto com as entidades 
que os representem, observando-se, quanto ao processo eleitoral, o disposto 
no art. 22 desta lei.

Art. 24. As prestações de contas anuais de todas as entidades de adminis-
tração integrantes do sistema nacional do desporto serão obrigatoriamente 
submetidas, com parecer dos conselhos fiscais, às respectivas assembleias 
gerais, para a aprovação final.
Parágrafo único. Todos os integrantes das assembleias gerais terão acesso ir-
restrito aos documentos, informações e comprovantes de despesas de contas 
de que trata este artigo.
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49Seção V 
Dos Sistemas do Desporto dos Estados, do 

 Distrito Federal e dos Municípios

Art. 25. Os estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, 
respeitadas as normas estabelecidas nesta lei e a observância do processo 
eleitoral.
50Parágrafo único. Aos municípios é facultado constituir sistemas próprios de 
desporto, observado o disposto nesta lei e, no que couber, na legislação do 
respectivo estado.

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.
51Parágrafo único. Considera-se competição profissional para os efeitos desta 
lei aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais 
cuja remuneração decorra de contrato de trabalho desportivo.
52Art. 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.
§ 1º (Revogado.)

49 Denominação da seção com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
50 Parágrafo com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
51 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
52 Parágrafo único renumerado para § 1º e revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, que também 

acrescentou os §§ 2º a 4º; caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, 
que também acrescentou os §§ 5º a 11 e 13 e revogou os §§ 3º e 4º; § 12 proposto e vetado no 
projeto transformado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003; caput e inciso V do § 6º e §§ 11 e 13 com nova 
redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011; § 2º com nova redação dada pela Lei nº 13.155, de 
4-8-2015.
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§ 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 ou sócios e na conformidade do respectivo 
estatuto ou contrato social.
§ 3º (Revogado.)
§ 4º (Revogado.)
§ 5º O disposto no art. 23 aplica-se, no que couber, às entidades a que se refere 
o caput deste artigo.
§ 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-financeiros se, 
cumulativamente, atenderem às seguintes condições:
I – realizar todos os atos necessários para permitir a identificação exata de 
sua situação financeira;
II – apresentar plano de resgate e plano de investimento;
III – garantir a independência de seus conselhos de fiscalização e adminis-
tração, quando houver;
IV – adotar modelo profissional e transparente; e
V – apresentar suas demonstrações financeiras, juntamente com os respectivos 
relatórios de auditoria, nos termos definidos no inciso I do art. 46-A desta lei.
§ 7º Os recursos do financiamento voltados à implementação do plano de 
resgate serão utilizados:
I – prioritariamente, para quitação de débitos fiscais, previdenciários e tra-
balhistas; 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.
§ 8º Na hipótese do inciso II do § 7º, a entidade de prática desportiva deverá 
apresentar à instituição financiadora o orçamento das obras pretendidas.
§ 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).
§ 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.
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§ 11. Os administradores de entidades desportivas profissionais respondem 
solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária 
ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, nos termos da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 12. (Vetado.)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta lei, as atividades 
profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo, independente-
mente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas, equiparam-se às 
das sociedades empresárias.
53Art. 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.
§ 1º É vedado que 2 (duas) ou mais entidades de prática desportiva disputem a 
mesma competição profissional das primeiras séries ou divisões das diversas 
modalidades desportivas quando:
 a) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, através 

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

 b) 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.

§ 2º A vedação de que trata este artigo aplica-se:
 a) ao cônjuge e aos parentes até o segundo grau das pessoas físicas; e
 b) às sociedades controladoras, controladas e coligadas das mencionadas 

pessoas jurídicas, bem como a fundo de investimento, condomínio de 
investidores ou outra forma assemelhada que resulte na participação 
concomitante vedada neste artigo.

§ 3º Excluem-se da vedação de que trata este artigo os contratos de admi-
nistração e investimentos em estádios, ginásios e praças desportivas, de pa-
trocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade e de 

53 Artigo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; §§ 4º e 5º com nova redação dada pela Lei nº 10.672, 
de 15-5-2003, que também acrescentou o § 6º; caput do § 6º com nova redação dada pela Lei 
nº 12.395, de 16-3-2011.
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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 celebrados 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.
§ 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.
§ 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 veicular sua 
própria marca, bem como a de seus canais e dos títulos de seus programas, 
nos uniformes de competições das entidades desportivas.
§ 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 aplicadas 
pela Justiça Desportiva.
54Art. 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 desportiva, 
exceto quando objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
55Art. 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 exclusiva 
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

54 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
55 Idem.
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VI – versem sobre o gerenciamento de carreira de atleta em formação com 
idade inferior a 18 (dezoito) anos.
56Art. 27-D. (Vetado.)
57Art. 28. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração 
pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade 
de prática desportiva, no qual deverá constar, obrigatoriamente:
I – cláusula indenizatória desportiva, devida exclusivamente à entidade de 
prática desportiva à qual está vinculado o atleta, nas seguintes hipóteses:
 a) transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, 

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

entidade de prática desportiva, no prazo de até 30 (trinta) meses; e
II – cláusula compensatória desportiva, devida pela entidade de prática des-
portiva ao atleta, nas hipóteses dos incisos III a V do § 5º.
§ 1º O valor da cláusula indenizatória desportiva a que se refere o inciso I 
do caput deste artigo será livremente pactuado pelas partes e expressamente 
quantificado no instrumento contratual:
I – até o limite máximo de 2.000 (duas mil) vezes o valor médio do salário 
contratual, para as transferências nacionais; e
II – sem qualquer limitação, para as transferências internacionais.
§ 2º São solidariamente responsáveis pelo pagamento da cláusula indeniza-
tória desportiva de que trata o inciso I do caput deste artigo o atleta e a nova 
entidade de prática desportiva empregadora.
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado).
§ 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 formaliza-
do no contrato especial de trabalho desportivo, observando-se, como limite 
máximo, 400 (quatrocentas) vezes o valor do salário mensal no momento da 

56 Artigo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
57 §§ 3º a 6º acrescidos pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; alíneas a a d do § 4º transformadas nos incisos I a 

IV do § 4º pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, que também acrescentou o § 7º e revogou o § 6º; caput do 
artigo, §§ 1º a 5º e 7º e incisos I a IV do § 4º com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, 
que também acrescentou os incisos I e II ao caput do artigo, os incisos I e II ao § 1º, os incisos V e 
VI ao § 4º, os incisos I a V ao § 5º e os §§ 8º a 10 e revogou os incisos I a III do § 2º.
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rescisão e, como limite mínimo, o valor total de salários mensais a que teria 
direito o atleta até o término do referido contrato.
§ 4º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação traba-
lhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes desta 
lei, especialmente as seguintes:
I – se conveniente à entidade de prática desportiva, a concentração não po-
derá ser superior a 3 (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;
II – o prazo de concentração poderá ser ampliado, independentemente de 
qualquer pagamento adicional, quando o atleta estiver à disposição da enti-
dade de administração do desporto;
III – acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, via-
gens, pré-temporada e participação do atleta em partida, prova ou equivalente, 
conforme previsão contratual;
IV – repouso semanal remunerado de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, 
preferentemente em dia subsequente à participação do atleta na partida, prova 
ou equivalente, quando realizada no final de semana;
V – férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, acrescidas do abono de 
férias, coincidentes com o recesso das atividades desportivas;
VI – jornada de trabalho desportiva normal de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais.
§ 5º O vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva con-
tratante constitui-se com o registro do contrato especial de trabalho despor-
tivo na entidade de administração do desporto, tendo natureza acessória ao 
respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais:
I – com o término da vigência do contrato ou o seu distrato;
II – com o pagamento da cláusula indenizatória desportiva ou da cláusula 
compensatória desportiva;
III – com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial, de responsabi-
lidade da entidade de prática desportiva empregadora, nos termos desta lei;
IV – com a rescisão indireta, nas demais hipóteses previstas na legislação 
trabalhista; e
V – com a dispensa imotivada do atleta.
§ 6º (Revogado.)
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§ 7º A entidade de prática desportiva poderá suspender o contrato especial 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 90 (noventa) dias, em decorrência de ato ou 
evento de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado da atividade profis-
sional, conforme previsto no referido contrato.
§ 8º O contrato especial de trabalho desportivo deverá conter cláusula ex-
pressa reguladora de sua prorrogação automática na ocorrência da hipótese 
prevista no § 7º deste artigo.
§ 9º Quando o contrato especial de trabalho desportivo for por prazo inferior 
a 12 (doze) meses, o atleta profissional terá direito, por ocasião da rescisão 
contratual por culpa da entidade de prática desportiva empregadora, a tantos 
12 (doze) avos da remuneração mensal quantos forem os meses da vigência 
do contrato, referentes a férias, abono de férias e décimo terceiro salário.
§ 10. Não se aplicam ao contrato especial de trabalho desportivo os arts. 479 
e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
58Art. 28-A. Caracteriza-se como autônomo o atleta maior de 16 (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 administra-
ção ou a sua integração a delegações brasileiras partícipes de competições 
internacionais não caracteriza vínculo empregatício.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às modalidades desportivas coletivas.
59Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito 
de assinar com ele, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro con-
trato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 
5 (cinco) anos.
Parágrafo único. (Vetado.)

58 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
59 §§  2º e 3º acrescidos pela Lei nº  9.981, de 14-7-2000; §§  4º a 7º acrescidos pela Lei nº  10.672, 

de 15-5-2003; caput do artigo, §§ 2º a 7º com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que 
também acrescentou os incisos I e II ao § 2º, os incisos I a III ao § 5º, e os §§ 8º a 13 e revogou os 
incisos I a V do § 7º.
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§ 2º É considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva que:
I – forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e 
complementação educacional; e
II – satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos:
 a) estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade 

regional de administração do desporto há, pelo menos, 1 (um) ano;
 b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em 

competições oficiais;
 c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, 

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

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

técnico-desportiva;
 f) ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta, 

não superior a 4 (quatro) horas por dia, aos horários do currículo es-
colar ou de curso profissionalizante, além de propiciar-lhe a matrícula 
escolar, com exigência de frequência e satisfatório aproveitamento;

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

 h) comprovar que participa anualmente de competições organizadas 
por entidade de administração do desporto em, pelo menos, 2 (duas) 
categorias da respectiva modalidade desportiva; e

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

§ 3º A entidade nacional de administração do desporto certificará como enti-
dade de prática desportiva formadora aquela que comprovadamente preencha 
os requisitos estabelecidos nesta lei.
§ 4º O atleta não profissional em formação, maior de 14 (quatorze) e menor 
de 20 (vinte) anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade 
de prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem li-
vremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo 
empregatício entre as partes.
§ 5º A entidade de prática desportiva formadora fará jus a valor indenizatório 
se ficar impossibilitada de assinar o primeiro contrato especial de trabalho 
desportivo por oposição do atleta, ou quando ele se vincular, sob qualquer 
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forma, a outra entidade de prática desportiva, sem autorização expressa da 
entidade de prática desportiva formadora, atendidas as seguintes condições:
I – o atleta deverá estar regularmente registrado e não pode ter sido desligado 
da entidade de prática desportiva formadora;
II – a indenização será limitada ao montante correspondente a 200 (duzen-
tas) vezes os gastos comprovadamente efetuados com a formação do atleta, 
especificados no contrato de que trata o § 4º deste artigo;
III – o pagamento do valor indenizatório somente poderá ser efetuado por outra 
entidade de prática desportiva e deverá ser efetivado diretamente à entidade de 
prática desportiva formadora no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da vinculação do atleta à nova entidade de prática desportiva, para 
efeito de permitir novo registro em entidade de administração do desporto.
§ 6º O contrato de formação desportiva a que se refere o § 4º deste artigo 
deverá incluir obrigatoriamente:
I – identificação das partes e dos seus representantes legais;
II – duração do contrato;
III – direitos e deveres das partes contratantes, inclusive garantia de seguro de 
vida e de acidentes pessoais para cobrir as atividades do atleta contratado; e
IV – especificação dos itens de gasto para fins de cálculo da indenização com 
a formação desportiva.
§ 7º A entidade de prática desportiva formadora e detentora do primeiro con-
trato especial de trabalho desportivo com o atleta por ela profissionalizado 
terá o direito de preferência para a primeira renovação deste contrato, cujo 
prazo não poderá ser superior a 3 (três) anos, salvo se para equiparação de 
proposta de terceiro.
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado);
IV – (revogado);
V – (revogado).
§ 8º Para assegurar seu direito de preferência, a entidade de prática desportiva 
formadora e detentora do primeiro contrato especial de trabalho desportivo 
deverá apresentar, até 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do contrato 
em curso, proposta ao atleta, de cujo teor deverá ser cientificada a correspon-
dente 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 
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notificada a referida entidade de administração, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data do recebimento da proposta, sob pena de aceitação tácita.
§ 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:
I – a entidade proponente deverá apresentar à entidade de prática desportiva 
formadora proposta, fazendo dela constar todas as condições remuneratórias;
II – a entidade proponente deverá dar conhecimento da proposta à corres-
pondente entidade regional de administração; e
III – a entidade de prática desportiva formadora poderá, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da proposta, comunicar se exercerá 
o direito de preferência de que trata o § 7º, nas mesmas condições oferecidas.
§ 10. A entidade de administração do desporto deverá publicar o recebimento 
das propostas de que tratam os §§ 7º e 8º, nos seus meios oficiais de divulga-
ção, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do recebimento.
§ 11. Caso a entidade de prática desportiva formadora oferte as mesmas con-
dições, e, ainda assim, o atleta se oponha à renovação do primeiro contrato 
especial de trabalho desportivo, ela poderá exigir da nova entidade de prática 
desportiva contratante o valor indenizatório correspondente a, no máximo, 
200 (duzentas) vezes o valor do salário mensal constante da proposta.
§ 12. A contratação do atleta em formação será feita diretamente pela en-
tidade de prática desportiva formadora, sendo vedada a sua realização por 
meio de terceiros.
§ 13. A entidade de prática desportiva formadora deverá registrar o contrato 
de formação desportiva do atleta em formação na entidade de administração 
da respectiva modalidade desportiva.
60Art. 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 formação do 
atleta, na proporção de:
I – 1% (um por cento) para cada ano de formação do atleta, dos 14 (quatorze) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, inclusive; e
II – 0,5% (meio por cento) para cada ano de formação, dos 18 (dezoito) aos 19 
(dezenove) anos de idade, inclusive.

60 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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§ 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.
§ 2º Como exceção à regra estabelecida no § 1º deste artigo, caso o atleta se 
desvincule da entidade de prática desportiva de forma unilateral, mediante 
pagamento da cláusula indenizatória desportiva prevista no inciso I do art. 28 
desta lei, caberá à entidade de prática desportiva que recebeu a cláusula 
indenizatória desportiva distribuir 5% (cinco por cento) de tal montante às 
entidades de prática desportiva responsáveis pela formação do atleta.
§ 3º O percentual devido às entidades de prática desportiva formadoras do 
atleta deverá ser calculado sempre de acordo com certidão a ser fornecida 
pela entidade nacional de administração do desporto, e os valores distribuídos 
proporcionalmente em até 30 (trinta) dias da efetiva transferência, cabendo-lhe 
exigir o cumprimento do que dispõe este parágrafo.
61Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, 
com vigência nunca inferior a 3 (três) meses nem superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Não se aplica ao contrato especial de trabalho desportivo 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.
62Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pa-
gamento de salário ou de contrato de direito de imagem de atleta profissional 
em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a 3 (três) meses, 
terá o contrato especial de trabalho desportivo daquele atleta rescindido, 
ficando o atleta livre para transferir-se para qualquer outra entidade de prá-
tica 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.

61 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; parágrafo com nova redação dada 
pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.

62 § 4º proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003; § 3º revo-
gado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011; caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 13.155, 
de 4-8-2015, que também acrescentou o § 5º.
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§ 3º (Revogado.)
§ 4º (Vetado.)
§ 5º O atleta com contrato especial de trabalho desportivo rescindido na 
forma do caput fica autorizado a transferir-se para outra entidade de prática 
desportiva, inclusive da mesma divisão, independentemente do número de 
partidas das quais tenha participado na competição, bem como a disputar 
a competição que estiver em andamento por ocasião da rescisão contratual.

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 2 (dois) ou mais meses;
63Art. 33. (Revogado.)
64Art. 34. São deveres da entidade de prática desportiva empregadora, em 
especial:
I – registrar o contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional 
na entidade de administração da respectiva modalidade desportiva;
II – proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à partici-
pação nas competições desportivas, treinos e outras atividades preparatórias 
ou instrumentais;
III – submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos neces-
sários à prática desportiva.
65Art. 35. São deveres do atleta profissional, em especial:
I – participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões preparatórias de 
competições com a aplicação e dedicação correspondentes às suas condições 
psicofísicas e técnicas;
II – preservar as condições físicas que lhes permitam participar das competi-
ções desportivas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos clínicos 
necessários à prática desportiva;
III – 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.

63 Artigo revogado pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
64 Caput com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, que também acrescentou os incisos I 

a III; inciso I com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
65 Caput com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, que acrescentou incisos I a III.
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66Art. 36. (Revogado.)
67Art. 37. (Revogado.)
68Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional ou não 
profissional depende de sua formal e expressa anuência.
69Art. 39. O atleta cedido temporariamente a outra entidade de prática despor-
tiva que tiver os salários em atraso, no todo ou em parte, por mais de 2 (dois) 
meses, notificará a entidade de prática desportiva cedente para, querendo, 
purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias, não se aplicando, nesse caso, o 
disposto no caput do art. 31 desta lei.
§ 1º O não pagamento ao atleta de salário e contribuições previstas em lei 
por parte da entidade de prática desportiva cessionária, por 2 (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.
§ 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.
70Art. 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.
§ 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.
§ 2º O valor da cláusula indenizatória desportiva internacional originalmente 
pactuada entre o atleta e a entidade de prática desportiva cedente, indepen-
dentemente 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 3 (três) meses, caracterizando o conluio com a entidade de prática 
desportiva estrangeira.

66 Artigo revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
67 Idem.
68 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
69 Caput do artigo com redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que acrescentou os §§ 1º e 2º.
70 Parágrafo único renumerado em § 1º pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003, que acrescentou o § 2º, que 

tem nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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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 previstos 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.
71Art. 42. Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consis-
tente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a 
fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, 
por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem.
§ 1º Salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% (cinco por cento) 
da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais 
serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais, e estes distribuirão, 
em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo, como 
parcela de natureza civil.
§ 1º-A. (Vetado.)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à exibição de flagrantes de espetáculo 
ou evento desportivo para fins exclusivamente jornalísticos, desportivos ou 
educativos ou para a captação de apostas legalmente autorizadas, respeitadas 
as seguintes condições:
I – 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;
II – a duração de todas as imagens do flagrante do espetáculo ou evento 
desportivo exibidas não poderá exceder 3% (três por cento) do total do tempo 
de espetáculo ou evento;
III – 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.

71 Caput do artigo, § 1º e incisos I a III do § 2º com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011; 
caput do § 2º com nova redação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015; § 1º-A proposto e vetado no 
projeto que foi transformado na Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
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72Art. 43. É vedada a participação em competições desportivas profissionais 
de atletas não profissionais com idade superior a 20 (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 16 (dezesseis) anos completos.
73Art. 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.
§ 1º A importância segurada deve garantir ao atleta profissional, ou ao be-
neficiário por ele indicado no contrato de seguro, o direito a indenização 
mínima correspondente ao valor anual da remuneração pactuada.
§ 2º A entidade de prática desportiva é responsável pelas despesas médico-
-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.
74Art. 46. Ao estrangeiro atleta profissional de modalidade desportiva, refe-
rido 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 específica, por prazo 
não excedente a 5 (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 nacional 
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 Emprego, 
sob pena de cancelamento da inscrição desportiva.

72 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
73 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que também renumerou 

com nova redação o parágrafo único para § 1º e acrescentou o § 2º.
74 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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75Art. 46-A. As ligas desportivas, as entidades de administração de desporto 
e as de prática desportiva envolvidas em qualquer competição de atletas pro-
fissionais, independentemente da forma jurídica adotada, ficam obrigadas a:
I – elaborar suas demonstrações financeiras, separadamente por atividade 
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 indepen-
dente, providenciar sua publicação, até o último dia útil do mês de abril do 
ano subsequente, por período não inferior a 3 (três) meses, em sítio eletrônico 
próprio e da respectiva entidade de administração ou liga desportiva;
II – 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.
§ 1º Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação tri-
butária, trabalhista, previdenciária, cambial, e das consequentes responsa-
bilidades civil e penal, a infringência a este artigo implicará:
I – para as entidades de administração do desporto e ligas desportivas, a 
inelegibilidade, por 10 (dez) anos, de seus dirigentes para o desempenho de 
cargos ou funções eletivas ou de livre nomeação, em quaisquer das entidades 
ou órgãos referidos no parágrafo único do art. 13 desta lei;
II – para as entidades de prática desportiva, a inelegibilidade, por 5 (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.
§ 2º As entidades que violarem o disposto neste artigo ficam ainda sujeitas:
I – ao afastamento de seus dirigentes; e
II – 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.
§ 3º Os dirigentes de que trata o § 2º 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.
§ 4º (Vetado.)

75 Artigo acrescido pela Lei nº 10.672, de 15-5-2003; § 4º proposto e vetado no projeto que foi trans-
formado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003; inciso I do caput do artigo e inciso II do § 2º com nova 
redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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CAPÍTULO VI 
DA ORDEM DESPORTIVA

Art. 47. No âmbito de suas atribuições, os comitês olímpico e paraolímpi-
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.

76CAPÍTULO VI-A 
DO CONTROLE DE DOPAGEM

Art. 48-A. O controle de dopagem tem por objetivo garantir o direito de 
os atletas e as entidades participarem de competições livres de dopagem, 
promover a conservação da saúde, preservar a justiça e a igualdade entre os 
competidores. 
§ 1º O controle de dopagem será realizado por meio de programas harmoni-
zados, coordenados e eficazes em nível nacional e internacional no âmbito 
da detecção, da punição e da prevenção da dopagem. 
§ 2º Considera-se como dopagem no esporte a violação de regra antidopagem 
cometida por atleta, por terceiro ou por entidade.

Art. 48-B. A ABCD, órgão vinculado ao Ministério do Esporte, é a organi-
zação nacional antidopagem, à qual compete, privativamente: 

76 Capítulo acrescido pela Lei nº 13.322, de 28-7-2016.
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I – estabelecer a política nacional de prevenção e de combate à dopagem; 
II – coordenar nacionalmente o combate de dopagem no esporte, respeitadas 
as diretrizes estabelecidas pelo CNE;77

III – conduzir os testes de controle de dopagem, durante os períodos de 
competição e em seus intervalos, a gestão de resultados, de investigações e 
outras atividades relacionadas à antidopagem, respeitadas as atribuições de 
entidades internacionais previstas no Código Mundial Antidopagem; 
IV – expedir autorizações de uso terapêutico, respeitadas as atribuições de 
entidades internacionais previstas no Código Mundial Antidopagem; 
V – certificar e identificar profissionais, órgãos e entidades para atuar no 
controle de dopagem; 
VI – editar resoluções sobre os procedimentos técnicos de controle de dopa-
gem, observadas as normas previstas no Código Mundial Antidopagem e a 
legislação correlata; 
VII – manter interlocução com os organismos internacionais envolvidos com 
matérias relacionadas à antidopagem, respeitadas as competências dos demais 
órgãos da União; 
VIII – divulgar e adotar as normas técnicas internacionais relacionadas ao 
controle de dopagem e a lista de substâncias e métodos proibidos no esporte, 
editada pela Agência Mundial Antidopagem; e 
IX – informar à Justiça Desportiva Antidopagem as violações às regras de 
dopagem, participando do processo na qualidade de fiscal da legislação 
antidopagem. 
§ 1º A ABCD poderá delegar a competência para coleta de amostras e prática 
de demais atos materiais relacionados ao controle de dopagem. 
§ 2º No exercício das competências previstas no caput, a ABCD observará o 
disposto nos incisos VII e VIII do caput do art. 11. 
§ 3º A ABCD poderá propor ao CNE a edição e as alterações de normas 
antidopagem. 
§ 4º Os atos normativos da ABCD deverão ser submetidos à prévia análise 
da Advocacia-Geral da União.

Art. 48-C. Às demais entidades componentes do sistema brasileiro do desporto 
incumbem a adoção, a implementação e a aplicação de regras antidopagem, 

77 Conforme o art. 2º da Lei nº 13.322, de 28-7-2016, “é dispensável a licitação para a contratação pela 
administração pública federal do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem para realizar 
as atividades relacionadas ao inciso II do caput do art. 48-B da Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998”.
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nos termos estabelecidos nesta lei e nas demais normas regulamentares ex-
pedidas pelo CNE e pela ABCD.

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, regu-
la-se pelas disposições deste capítulo.
78Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, 
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 desportivos, com atuação 
restrita às suas competições.
§  1º As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas 
sujeitam o infrator a:
I – advertência;
II – eliminação;
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 14 (quatorze) anos.
§ 3º As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não profissionais.
§ 4º Compete às entidades de administração do desporto promover o custeio 
do funcionamento dos órgãos da Justiça Desportiva que funcionem junto a si.
§ 5º A pena de suspensão de que trata o inciso XI do § 1º deste artigo não 
poderá ser superior a trinta anos. 

78 § 4º acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; caput do artigo com nova redação dada pela Lei 
nº 12.395, de 16-3-2011; § 5º acrescido pela Lei nº 13.322, de 28-7-2016.
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79Art. 50-A. Além das sanções previstas nos incisos I a XI do § 1º do art. 50, 
as violações às regras antidopagem podem, ainda, sujeitar o infrator às se-
guintes penalidades: 
I – nulidade de títulos, premiações, pontuações, recordes e resultados des-
portivos obtidos pelo infrator; e 
II – devolução de prêmios, troféus, medalhas e outras vantagens obtidas pelo 
infrator que sejam relacionadas à prática desportiva. 
§ 1º Na hipótese de condenação de que trata o inciso XI do § 1º do art. 50, a 
Justiça Desportiva Antidopagem comunicará aos órgãos da administração 
pública para obter ressarcimento de eventuais recursos públicos despendidos 
com o atleta. 
§ 2º O disposto nos §§ 2º e 3º do art. 50 aplica-se às violações das regras 
antidopagem.

Art. 51. O disposto nesta lei sobre Justiça Desportiva não se aplica aos comitês 
olímpico e paraolímpico brasileiros.
80Art. 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 administração do 
desporto, e das comissões disciplinares, com competência para processar e 
julgar as questões previstas nos códigos de Justiça Desportiva, sempre asse-
gurados 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 va-
lidamente produzidos em consequência da decisão proferida pelos tribunais 
de Justiça Desportiva.
81Art. 53. No Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para julgamento en-
volvendo competições interestaduais ou nacionais, e nos tribunais de Justiça 

79 Artigo acrescido pela Lei nº 13.322, de 28-7-2016.
80 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
81 § 3º com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; caput do artigo com nova redação 

dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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Desportiva, funcionarão tantas comissões disciplinares quantas se fizerem 
necessárias, compostas cada qual de 5 (cinco) membros que não pertençam 
aos referidos órgãos judicantes, mas sejam por estes escolhidos.
§ 1º (Vetado.)
§ 2º A comissão disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário, as-
segurados a ampla defesa e o contraditório.
§ 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 2 (duas) partidas 
consecutivas ou 15 (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.
82Art. 55. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e os tribunais de Justiça 
Desportiva serão compostos por 9 (nove) membros, sendo:
I – 2 (dois) indicados pela entidade de administração do desporto;
II – 2 (dois) indicados pelas entidades de prática desportiva que participem 
de competições oficiais da divisão principal;
III – 2 (dois) advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela 
Ordem dos Advogados do Brasil;
IV – 1 (um) representante dos árbitros, indicado pela respectiva entidade de 
classe;
V – 2 (dois) representantes dos atletas, indicados pelas respectivas entidades 
sindicais.
§ 1º (Revogado.)
§ 2º O mandato dos membros dos tribunais de Justiça Desportiva terá duração 
máxima de 4 (quatro) anos, permitida apenas 1 (uma) recondução.
§ 3º É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administração e 
das entidades de prática o exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva, 

82 Caput e incisos I a III e §§ 2º a 4º com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000, que 
também revogou o § 1º; incisos IV e V com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011; 
§ 5º proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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exceção feita aos membros dos conselhos deliberativos das entidades de prá-
tica desportiva.
§ 4º Os membros dos tribunais de Justiça Desportiva poderão ser bacharéis 
em direito ou pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada.
§ 5º (Vetado.)
83Art. 55-A. Fica criada a Justiça Desportiva Antidopagem (JAD), composta 
por um tribunal e por uma procuradoria, dotados de autonomia e indepen-
dência, e com competência para:
I – julgar violações a regras antidopagem e aplicar as infrações a elas conexas; e 
II – homologar decisões proferidas por organismos internacionais, decorrentes 
ou relacionadas a violações às regras antidopagem.
§ 1º A JAD funcionará junto ao CNE e será composta de forma paritária 
por representantes de entidades de administração do desporto, de entidades 
sindicais dos atletas e do Poder Executivo. 
§  2º A escolha dos membros da JAD buscará assegurar a paridade entre 
homens e mulheres na sua composição. 
§ 3º Os membros da JAD serão auxiliados em suas decisões por equipe de 
peritos técnicos das áreas relacionadas ao controle de dopagem. 
§ 4º A competência da JAD abrangerá as modalidades e as competições des-
portivas de âmbito profissional e não profissional. 
§ 5º Incumbe ao CNE regulamentar a atuação da JAD. 
§ 6º O mandato dos membros da JAD terá duração de três anos, permitida 
uma recondução por igual período.
§ 7º Não poderão compor a JAD membros que estejam no exercício de mandato 
em outros órgãos da Justiça Desportiva de que trata o art. 50, independen-
temente da modalidade. 
§ 8º É vedado aos membros da JAD atuar perante esta pelo período de um 
ano após o término dos respectivos mandatos. 
§ 9º As atividades da JAD serão custeadas pelo Ministério do Esporte. 
§ 10. Poderá ser estabelecida a cobrança de custas e emolumentos para a 
realização de atos processuais. 
§ 11. As custas e os emolumentos de que trata o § 10 deverão ser fixadas entre 
R$ 100,00 (cem reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a complexidade 
da causa, na forma da tabela aprovada pelo CNE para este fim. 

83 Artigo acrescido pela Lei nº 13.322, de 28-7-2016.
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§ 12. O Código Brasileiro Antidopagem (CBA) e os regimentos internos do 
tribunal e da procuradoria disporão sobre a organização, o funcionamento 
e as atribuições da JAD. 
§ 13. O disposto no § 3º do art. 55 aplica-se aos membros da JAD.
84Art. 55-B. Até a entrada em funcionamento da JAD, o processo e o jul-
gamento de infrações relativas à dopagem no esporte permanecerão sob a 
responsabilidade da Justiça Desportiva de que tratam os arts. 49 a 55. 
Parágrafo único. Os processos instaurados e em trâmite na Justiça Desportiva à 
época da instalação da JAD permanecerão sob responsabilidade daquela até o 
seu trânsito em julgado, competindo-lhe a execução dos respectivos julgados.
85Art. 55-C. Compete à JAD decidir sobre a existência de matéria atinente 
ao controle de dopagem que atraia sua competência para o processo e o jul-
gamento da demanda. 
Parágrafo único. Não caberá recurso da decisão proferida na forma do caput.

CAPÍTULO VIII 
DOS RECURSOS PARA O DESPORTO

86Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e 
não formais a que se refere o art. 217 da Constituição Federal serão assegurados 
em programas de trabalho específicos constantes dos orçamentos 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;
VI – 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da arrecadação bruta dos 
concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver 

84 Artigo acrescido pela Lei nº 13.322, de 28-7-2016.
85 Idem.
86 Inciso VI primitivo do caput renumerado para VII pela Lei nº 10.264, de 16-7-2001, que também 

acrescentou o atual inciso VI e os §§ 1º a 5º; caput do § 2º e §§ 4º e 5º com nova redação dada pela 
Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que acrescentou o inciso VIII ao caput do artigo, os incisos I e II ao 
§ 2º e os §§ 6º a 10 e revogou os incisos I e II do § 3º; inciso VI do caput e § 1º com nova redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 6-7-2015; inciso IX do caput e §§ 11 a 16 propostos e vetados no projeto 
que foi transformado na Lei nº 13.155, de 4-8-2015; § 3º com nova redação dada pela Lei nº 13.155, 
de 4-8-2015.
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sujeita a autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado 
aos prêmios;
VII – outras fontes;
VIII – 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 fração 
prevista no § 2º do referido artigo;
IX – (vetado).
§ 1º Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o 
inciso VI do caput, 62,96% (sessenta e dois inteiros e noventa e seis centésimos 
por cento) serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 37,04% 
(trinta e sete inteiros e quatro centésimos 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.
§ 2º Dos totais dos recursos correspondentes ao Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e à Confederação Brasileira 
de Clubes (CBC):
I – 10% (dez por cento) serão destinados ao desporto escolar, em programação 
definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar 
(CBDE);
II – 5% (cinco por cento) serão destinados ao desporto universitário, em pro-
gramação definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU).
§ 3º Os recursos a que se refere o inciso VI deste artigo serão exclusiva e in-
tegralmente aplicados em programas e projetos de fomento, desenvolvimento 
e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação 
técnica, manutenção e locomoção de atletas, bem como sua participação em 
eventos desportivos, inclusive a contratação do seguro previsto no inciso II 
do art. 82-B desta lei.
I – (revogado);
II – (revogado).
§ 4º Os recursos de que trata o § 3º serão disponibilizados aos beneficiários 
no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de ocorrência de cada sorteio, 
conforme disposto em regulamento.
§ 5º Dos programas e projetos referidos no § 3º será dada ciência ao Ministério 
da Educação e ao Ministério do Esporte.
§ 6º Cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos recursos 
repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), ao Comitê Paraolímpico 
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Brasileiro (CPB) e à Confederação Brasileira de Clubes (CBC) em decorrência 
desta lei.
§ 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 subsequente.
§ 8º O relatório a que se refere o § 7º deste artigo será publicado no sítio do 
Ministério do Esporte na internet, do qual constarão:
I – os programas e projetos desenvolvidos por entidade beneficiada;
II – os valores gastos;
III – os critérios de escolha de cada beneficiário e sua respectiva prestação 
de contas.
§ 9º Os recursos citados no § 1º serão geridos diretamente pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), ou de forma 
descentralizada em conjunto com as entidades nacionais de administração 
ou de prática do desporto.
§ 10. Os recursos financeiros de que trata o inciso VIII serão repassados à 
Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e destinados única e exclusivamente 
para a formação de atletas olímpicos e paraolímpicos, devendo ser observado 
o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União.
§ 11. (Vetado.)
§ 12. (Vetado.)
§ 13. (Vetado.)
§ 14. (Vetado.)
§ 15. (Vetado.)
§ 16. (Vetado.)
87Art. 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 
fomento público e na execução de atividades relacionadas ao Plano Nacional 
do Desporto, mediante cumprimento de metas de desempenho.
§ 2º São cláusulas essenciais do contrato de desempenho:

87 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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I – a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto 
pela entidade;
II – a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e dos res-
pectivos prazos de execução ou cronograma;
III – a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho 
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 propos-
tas 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 pró-
prio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e 
serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes 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 demons-
trativo da sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado 
estabelecido no regulamento desta lei, contendo os dados principais da do-
cumentação obrigatória referida no inciso V, sob pena de não liberação 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 pro-
grama 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 paraolímpico de 4 
(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 paraolímpico é o período de 4 (quatro) 
anos compreendido entre a realização de 2 (dois) jogos olímpicos ou 2 (dois) 
jogos paraolímpicos, de verão ou de inverno, ou o que restar até a realização 
dos próximos jogos olímpicos ou jogos paraolímpicos.
§ 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 
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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 desempe-
nho 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.
88Art. 56-B. Sem prejuízo de outras normas aplicáveis a repasse de recursos 
para a assinatura do contrato de desempenho será exigido das entidades 
beneficiadas que sejam regidas por estatutos cujas normas disponham ex-
pressamente sobre:
I – observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência;
II – adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes 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 compe-
tência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil 
e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 
organismos superiores da entidade;
IV – prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, 
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 
financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos 
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.

88 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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89Art. 56-C. As entidades interessadas em firmar o contrato de desempenho 
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.
90Art. 56-D. (Vetado.)
91Art. 57. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos 
atletas profissionais, aos ex-atletas e aos atletas em formação os recolhidos:
I – diretamente para a Federação das Associações de Atletas Profissionais 
(Faap), equivalentes a:
 a) 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;

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

II – diretamente para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol 
(Fenapaf), equivalentes a 0,2% (dois décimos por cento) do valor correspon-
dente às transferências nacionais e internacionais de atletas da modalidade 
de futebol, a serem pagos no ato do recebimento pela entidade de prática 
desportiva cedente;
III – (revogado);
IV – (revogado).
§ 1º A entidade responsável pelo registro de transferências de atleta profis-
sional de entidade de prática desportiva para outra deverá exigir, sob pena 
de sua não efetivação, além dos documentos necessários, o comprovante do 
recolhimento dos valores fixados neste artigo.

89 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
90 Artigo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
91 Caput do artigo e incisos I e II com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que também 

acrescentou as alíneas a e b ao inciso I e os §§ 1º e 2º e revogou os incisos III e IV.
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§ 2º Os recursos de que trata este artigo serão integralmente aplicados em 
conformidade com programa de assistência social e educacional, previamen-
te 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

92Art. 59. (Revogado.)
93Art. 60. (Revogado.)
94Art. 61. (Revogado.)
95Art. 62. (Revogado.)
96Art. 63. (Revogado.)
97Art. 64. (Revogado.)
98Art. 65. (Revogado.)
99Art. 66. (Revogado.)
100Art. 67. (Revogado.)
101Art. 68. (Revogado.)
102Art. 69. (Revogado.)
103Art. 70. (Revogado.)
104Art. 71. (Revogado.)

92 Artigo revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
93 Idem.
94 Idem.
95 Idem.
96 Idem.
97 Idem.
98 Idem.
99 Idem.
100 Idem.
101 Idem.
102 Idem.
103 Idem.
104 Idem.
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105Art. 72. (Revogado.)
106Art. 73. (Revogado.)
107Art. 74. (Revogado.)
108Art. 75. (Revogado.)
109Art. 76. (Revogado.)
110Art. 77. (Revogado.)
111Art. 78. (Revogado.)
112Art. 79. (Revogado.)
113Art. 80. (Revogado.)
114Art. 81. (Revogado.)

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.
115Art. 82-A. As entidades de prática desportiva de participação ou de rendi-
mento, profissional ou não profissional, promoverão obrigatoriamente exames 
periódicos para avaliar a saúde dos atletas, nos termos da regulamentação.

105 Artigo revogado pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
106 Idem.
107 Idem.
108 Idem.
109 Idem.
110 Idem.
111 Idem.
112 Idem.
113 Idem.
114 Idem.
115 Artigo acrescido pela Lei nº 12.346, de 9-12-2010.
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116Art. 82-B. São obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais, 
vinculado à atividade desportiva, com o objetivo de cobrir os riscos a que os 
atletas estão sujeitos:
I – as entidades de prática desportiva que mantenham equipes de treinamento 
de atletas não profissionais de modalidades olímpicas ou paraolímpicas, para 
os atletas não profissionais a ela vinculados;
II – as entidades de administração do desporto nacionais, no caso de:
 a) competições ou partidas internacionais em que atletas não profissionais 

de modalidades olímpicas ou paraolímpicas estejam representando 
selecionado nacional;

 b) competições nacionais de modalidades olímpicas ou paraolímpicas, 
para os atletas não profissionais não vinculados a nenhuma entidade 
de prática desportiva.

§ 1º A importância segurada deve garantir ao atleta não profissional, ou ao 
beneficiário por ele indicado no contrato de seguro, o direito a indenização 
mínima correspondente a 12 (doze) vezes o valor do salário mínimo vigente 
ou a 12 (doze) vezes o valor de contrato de imagem ou de patrocínio referentes 
a sua atividade desportiva, o que for maior.
§ 2º A entidade de prática desportiva é responsável pelas despesas médico-
-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.
§ 3º As despesas com o seguro estabelecido no inciso II do caput deste artigo 
serão custeadas com os recursos previstos no inciso VI do art. 56 desta lei.

Art. 83. As entidades desportivas internacionais com sede permanente ou 
temporária no país receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dis-
pensado às entidades nacionais de administração do desporto.
117Art. 84. Será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, 
o período em que o atleta servidor público civil ou militar, da administração 
pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, estiver convocado para 
integrar representação nacional em treinamento ou competição desportiva 
no país ou no exterior.

116 Artigo acrescido pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
117 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; § 1º com nova redação 

dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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§ 1º O período de convocação será definido pela entidade nacional de admi-
nistração da respectiva modalidade desportiva, cabendo a esta ou aos comitês 
olímpico ou paraolímpico 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 especializados 
e dirigentes, quando indispensáveis à composição da delegação.
118Art. 84-A. Todos os jogos das seleções brasileiras de futebol, em competições 
oficiais, deverão ser exibidos, pelo menos, em uma rede nacional de televisão 
aberta, com transmissão ao vivo, inclusive para as cidades brasileiras 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 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 nor-
mas específicas para verificação do rendimento e o controle de frequência 
dos estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de forma 
a harmonizar a atividade desportiva com os interesses relacionados ao apro-
veitamento 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 indeter-
minado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.
Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos 
neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, 
nomes e apelidos.

118 Artigo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
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119Art. 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.
Parágrafo único. Quando houver, por parte do atleta, a cessão de direitos 
ao uso de sua imagem para a entidade de prática desportiva detentora do 
contrato especial de trabalho desportivo, o valor correspondente ao uso da 
imagem não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da remuneração 
total paga ao atleta, composta pela soma do salário e dos valores pagos pelo 
direito ao uso da imagem.
120Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir entida-
des nacionais, estaduais e do Distrito Federal, por modalidade desportiva ou 
grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e a prestação 
de serviços às entidades de administração do desporto.
Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou entidades, 
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 responsabilidades 
trabalhistas, securitárias e previdenciárias.

Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as 
entidades de administração do desporto determinarão em seus regulamentos 
o princípio do acesso e do descenso, observado sempre o critério técnico.
121Art. 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.
122Art. 90-A. (Vetado.)

119 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011; parágrafo único acrescido pela Lei nº 13.155, de 
4-8-2015.

120 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
121 Artigo acrescido pela Lei nº 12.346, de 9-12-2010.
122 Artigo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
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123Art. 90-B. (Vetado.)
124Art. 90-C. As partes interessadas poderão valer-se da arbitragem para diri-
mir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, vedada a apreciação 
de matéria referente à disciplina e à competição desportiva.
Parágrafo único. A arbitragem deverá estar prevista em acordo ou convenção 
coletiva de trabalho e só poderá ser instituída após a concordância expressa de 
ambas as partes, mediante cláusula compromissória ou compromisso arbitral.
125Art. 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.
126Art. 90-E. O disposto no § 4º do art. 28 quando houver vínculo empregatício 
aplica-se aos integrantes da comissão técnica e da área de saúde.
127Art. 90-F. Os profissionais credenciados pelas associações de cronistas espor-
tivos quando em serviço têm acesso a praças, estádios e ginásios  desportivos 
em todo o território nacional, obrigando-se a ocupar locais a eles reservados 
pelas respectivas entidades de administração do desporto.

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, permanecerão 
nesta situação, e a rescisão de seus contratos de trabalho dar-se-á nos termos 
dos arts. 479 e 480 da CLT.
128Art. 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-

123 Artigo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 10.672, de 15-5-2003.
124 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
125 Idem.
126 Idem.
127 Idem.
128 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; parágrafo único proposto e vetado 

no projeto que foi transformado na Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
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dos decorrentes dos contratos de trabalho e vínculos desportivos de atletas 
profissionais pactuados com base na legislação anterior.
Parágrafo único. (Vetado.)
129Art. 94. O disposto nos arts. 27, 27-A, 28, 29, 29-A, 30, 39, 43, 45 e no § 1º 
do art. 41 desta lei será obrigatório exclusivamente para atletas e entidades 
de prática profissional da modalidade de futebol.
Parágrafo único. É facultado às demais modalidades desportivas adotar os 
preceitos constantes dos dispositivos referidos no caput deste artigo.
130Art. 94-A. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei, inclusive 
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.

Brasília, 24 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Íris Rezende
Pedro Malan

Paulo Renato Souza
Paulo Paiva

Reinhold Stephanes
Edson Arantes do Nascimento

129 Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000; caput do artigo com nova redação dada 
pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.

130 Artigo acrescido pela Lei nº 9.981, de 14-7-2000.
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LEI Nº 9.696, DE 1º DE SETEMBRO DE 1998131

Dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de educação física e cria os respectivos 
Conselho Federal e conselhos regionais 
de educação física.

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

Art. 1º O exercício das atividades de educação física e a designação de pro-
fissional de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente 
registrados nos conselhos regionais de educação física.

Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos conselhos regionais de edu-
cação física os seguintes profissionais:
I – os possuidores de diploma obtido em curso de educação física, oficialmente 
autorizado ou reconhecido;
II – os possuidores de diploma em educação física expedido por instituição 
de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III – os que, até a data do início da vigência desta lei, tenham comprovada-
mente exercido atividades próprias dos profissionais de educação física, nos 
termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.

Art. 3º Compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, pro-
gramar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar tra-
balhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, 
consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de 
equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, 
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Art. 4º São criados o Conselho Federal e os conselhos regionais de educação 
física.

Art. 5º Os primeiros membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de 
Educação Física serão eleitos para um mandato tampão de 2 (dois) anos, em 
reunião das associações representativas de profissionais de educação física, 

131 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 2-9-1998.
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criadas nos termos da Constituição Federal, com personalidade jurídica pró-
pria, e das instituições superiores de ensino de educação física, oficialmente 
autorizadas ou reconhecidas, que serão convocadas pela Federação Brasileira 
das Associações dos Profissionais de Educação Física (FBapef), no prazo de 
até 90 (noventa) dias após a promulgação desta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Edward Amadeo
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LEI Nº 9.981, DE 14 DE JULHO DE 2000132

Altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, e dá outras providências.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
133Art. 1º [...]

Art. 2º Ficam revogados, a partir de 31 de dezembro de 2001, os arts. 59 a 81 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, respeitando-se as autorizações que 
estiverem em vigor até a data da sua expiração.
Parágrafo único. Caberá ao Indesp o credenciamento das entidades e à Caixa 
Econômica Federal a autorização e a fiscalização da realização dos jogos de 
bingo, bem como a decisão sobre a regularidade das prestações de contas.

Art. 3º Os prêmios de jogos de bingo obtidos de acordo com a Lei nº 9.615, 
de 1998, e não reclamados, bem como as multas aplicadas em decorrência 
do descumprimento do disposto no capítulo IX do mesmo diploma legal, 
constituirão recursos do Indesp.

Art. 4º Na hipótese de a administração do jogo de bingo ser entregue a em-
presa comercial, é de exclusiva responsabilidade desta o pagamento de todos 
os tributos e encargos da seguridade social incidentes sobre as respectivas 
receitas obtidas com essa atividade.

Art. 5º Revogam-se os arts. 36 e 37 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
bem como a Lei nº 9.940, de 21 de dezembro de 1999.

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
nº 2.011-8, de 26 de maio de 2000.

132 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 17-7-2000.
133 As alterações expressas no art. 1º foram compiladas na Lei nº 9.615, de 24-3-1998 (Lei Pelé), cons-

tante desta publicação.
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Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de julho de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan

Francisco Dornelles
Waldeck Ornelas

Carlos Melles
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LEI Nº 10.220, DE 11 DE ABRIL DE 2001134

Institui normas gerais relativas à atividade 
de peão de rodeio, equiparando-o a atleta 
profissional.

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

Art. 1º Considera-se atleta profissional o peão de rodeio cuja atividade con-
siste na participação, mediante remuneração pactuada em contrato próprio, 
em provas de destreza no dorso de animais equinos ou bovinos, em torneios 
patrocinados por entidades públicas ou privadas.
Parágrafo único. Entendem-se como provas de rodeios as montarias em bo-
vinos e equinos, as vaquejadas e provas de laço, promovidas por entidades 
públicas ou privadas, além de outras atividades profissionais da modalidade 
organizadas pelos atletas e entidades dessa prática esportiva.

Art. 2º O contrato celebrado entre a entidade promotora das provas de rodeios 
e o peão, obrigatoriamente por escrito, deve conter:
I – a qualificação das partes contratantes;
II – o prazo de vigência, que será, no mínimo, de 4 (quatro) dias e, no máximo, 
de 2 (dois) anos;
III – o modo e a forma de remuneração, especificados o valor básico, os prê-
mios, as gratificações, e, quando houver, as bonificações, bem como o valor 
das luvas, se previamente convencionadas;
IV – cláusula penal para as hipóteses de descumprimento ou rompimento 
unilateral do contrato.
§ 1º É obrigatória a contratação, pelas entidades promotoras, de seguro de vida 
e de acidentes em favor do peão de rodeio, compreendendo indenizações por 
morte ou invalidez permanente no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), devendo este valor ser atualizado a cada período de 12 (doze) meses 
contados da publicação desta lei, com base na Taxa Referencial de Juros (TR).

134 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 12-4-2001.
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§ 2º A entidade promotora que estiver com o pagamento da remuneração 
de seus atletas em atraso, por período superior a 3 (três) meses, não poderá 
participar de qualquer competição, oficial ou amistosa.
§ 3º A apólice de seguro à qual se refere o § 1º deverá, também, compreender 
o ressarcimento de todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes de 
eventuais acidentes que o peão vier a sofrer no interstício de sua jornada 
normal de trabalho, independentemente da duração da eventual internação, 
dos medicamentos e das terapias que assim se fizerem necessários.

Art. 3º O contrato estipulará, conforme os usos e costumes de cada região, 
o início e o término normal da jornada de trabalho, que não poderá exceder 
a 8 (oito) horas por dia.

Art. 4º A celebração de contrato com maiores de 16 (dezesseis) anos e me-
nores de 21 (vinte e um) anos deve ser precedida de expresso assentimento 
de seu responsável legal.
Parágrafo único. Após 18 (dezoito) anos completos de idade, na falta ou nega-
tiva do assentimento do responsável legal, o contrato poderá ser celebrado 
diretamente pelas partes mediante suprimento judicial do assentimento.

Art. 5º (Vetado.)

Art. 6º (Vetado.)

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de abril de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori

Francisco Dornelles
José Cechin

Carlos Melles
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LEI Nº 10.671, DE 15 DE MAIO DE 2003135

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.
136Art. 1º-A. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do 
poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou en-
tidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, 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 determinada 
modalidade esportiva.
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se a apreciação, o apoio 
ou o acompanhamento de que trata o caput deste artigo.
137Art. 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.
Parágrafo único. A torcida organizada deverá manter cadastro atualizado de 
seus associados ou membros, o qual deverá conter, pelo menos, as seguintes 
informações:
I – nome completo;
II – fotografia;
III – filiação;

135 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16-5-2003.
136 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
137 Idem.
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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 orga-
nização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora 
do mando de jogo.

Art. 4º (Vetado.)

CAPÍTULO II 
DA TRANSPARÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO

138Art. 5º São asseguradas ao torcedor a publicidade e transparência na or-
ganização 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.
§ 1º As entidades de que trata o caput farão publicar na internet, em sítio da 
entidade responsável pela organização do evento:
I – a íntegra do regulamento da competição;
II – as tabelas da competição, contendo as partidas que serão realizadas, com 
especificação de sua data, local e horário;
III – o nome e as formas de contato do ouvidor da competição de que trata 
o art. 6º;
IV – os borderôs completos das partidas;
V – a escalação dos árbitros imediatamente após sua definição; e
VI – a relação dos nomes dos torcedores impedidos de comparecer ao local 
do evento desportivo.
§ 2º Os dados contidos nos itens V e VI também deverão ser afixados ostensi-
vamente em local visível, em caracteres facilmente legíveis, do lado externo 
de todas as entradas do local onde se realiza o evento esportivo.

138 Parágrafo único primitivo renumerado para § 1º com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 
27-7-2010, que também acrescentou os §§ 2º e 3º.
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§ 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 estádios desportivos.

Art. 6º A entidade responsável pela organização da competição, previamente 
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 respectiva 
entidade medidas necessárias ao aperfeiçoamento da competição e ao bene-
fício do torcedor.
§ 2º É assegurado ao torcedor:
I – o amplo acesso ao ouvidor da competição, mediante comunicação postal 
ou mensagem eletrônica; e
II – o direito de receber do ouvidor da competição as respostas às sugestões, 
propostas e reclamações, que encaminhou, no prazo de 30 (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.
139§ 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.

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 entidades 
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 10 (dez) meses do ano;

139 Parágrafo com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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II – adote, em pelo menos uma competição de âmbito nacional, sistema de 
disputa em que as equipes participantes conheçam, previamente ao seu início, 
a quantidade de partidas que disputarão, bem como seus adversários.

CAPÍTULO III 
DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO

140Art. 9º É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição 
e o nome do ouvidor da competição sejam divulgados até 60 (sessenta) dias 
antes de seu início, na forma do § 1º do art. 5º.
§ 1º Nos 10 (dez) dias subsequentes à divulgação de que trata o caput, qual-
quer interessado poderá manifestar-se sobre o regulamento diretamente ao 
ouvidor da competição.
§ 2º O ouvidor da competição elaborará, em 72 (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 48 (quarenta e oito) horas, motivadamente, sobre a 
conveniência da aceitação das propostas e sugestões relatadas.
§ 4º O regulamento definitivo da competição será divulgado, na forma do § 1º 
do art. 5º, 45 (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 
subsequente, desde que aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte (CNE);
II – após 2 (dois) anos de vigência do mesmo regulamento, observado o pro-
cedimento 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.
141Art. 10. É direito do torcedor que a participação das entidades de prática 
desportiva em competições organizadas pelas entidades de que trata o art. 5º 
seja exclusivamente em virtude de critério técnico previamente definido.

140 Caput do artigo e § 4º com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
141 §§ 1º e 3º com nova redação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015, que também acrescentou os 

incisos I e II ao § 1º, os incisos I e II ao § 3º e o § 5º; §§ 6º a 8º propostos e vetados no projeto que 
foi transformado na Lei nº 13.155, de 4-8-2015.



Série
Legislação158

§  1º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se critério técnico a 
habilitação de entidade de prática desportiva em razão de:
I – colocação obtida em competição anterior; e
II – cumprimento dos seguintes requisitos:
 a) regularidade fiscal, atestada por meio de apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (CND);

 b) apresentação de certificado de regularidade do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS); e

 c) comprovação de pagamento dos vencimentos acertados em contratos 
de trabalho e dos contratos de imagem dos atletas.

§ 2º Fica vedada a adoção de qualquer outro critério, especialmente o convite, 
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, serão 
observados o princípio do acesso e do descenso e as seguintes determinações, 
sem prejuízo da perda de pontos, na forma do regulamento:
I – a entidade de prática desportiva que não cumprir todos os requisitos 
estabelecidos no inciso II do § 1º deste artigo participará da divisão imedia-
tamente inferior à que se encontra classificada;
II – a vaga desocupada pela entidade de prática desportiva rebaixada nos 
termos do inciso  I deste parágrafo será ocupada por entidade de prática 
desportiva participante da divisão que receberá a entidade rebaixada nos 
termos do inciso I deste parágrafo, obedecida a ordem de classificação do 
campeonato do ano anterior e desde que cumpridos os requisitos exigidos 
no inciso II do § 1º deste artigo.
§ 4º Serão desconsideradas as partidas disputadas pela entidade de prática 
desportiva que não tenham atendido ao critério técnico previamente definido, 
inclusive para efeito de pontuação na competição.
§ 5º A comprovação da regularidade fiscal de que trata a alínea a do inciso II 
do § 1º deste artigo poderá ser feita mediante a apresentação de Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND).
§ 6º (Vetado.)
§ 7º (Vetado.)
§ 8º (Vetado.)
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Art. 11. É direito do torcedor que o árbitro e seus auxiliares entreguem, em até 
4 (quatro) horas contadas do término da partida, a súmula e os relatórios da 
partida ao representante da entidade responsável pela organização da competição.
§ 1º Em casos excepcionais, de grave tumulto ou necessidade de laudo mé-
dico, os relatórios da partida poderão ser complementados em até 24 (vinte 
e quatro) horas após o seu término.
§ 2º A súmula e os relatórios da partida serão elaborados em 3 (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 posse 
de representante da entidade responsável pela organização da competição, que 
a encaminhará ao setor competente da respectiva entidade até as 13 (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.
§ 6º A terceira via ficará na posse do representante da entidade responsável pela 
organização da competição, que a encaminhará ao ouvidor da competição até 
as 13 (treze) horas do primeiro dia útil subsequente, para imediata divulgação.
142Art. 12. A entidade responsável pela organização da competição dará pu-
blicidade à súmula e aos relatórios da partida no sítio de que trata o § 1º 
do art. 5º até as 14 (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.
143Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto 
esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei:

142 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
143 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010; inciso X acrescido pela Lei nº 12.663, de 5-6-2012.
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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 recinto 
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; 
IX – não invadir e não incitar a invasão, de qualquer forma, da área restrita 
aos competidores;
X – 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 artigo 
implicará a impossibilidade de ingresso do torcedor ao recinto esportivo, 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 se-
gurança, 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;
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III – colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço de atendimento 
para que aquele encaminhe suas reclamações no momento da partida, 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 interesses de 
consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do consumidor.
§ 2º Perderá o mando de campo por, no mínimo, 2 (dois) meses, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, a entidade de prática desportiva detentora do mando 
de jogo que não observar o disposto no caput deste artigo.

Art. 15. O detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática 
desportiva envolvidas na partida, de acordo com os critérios definidos no 
regulamento da competição.

Art. 16. É dever da entidade responsável pela organização da competição:
I – confirmar, com até 48 (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 ingressar no estádio;
III – disponibilizar 1 (um) médico e 2 (dois) enfermeiros-padrão para cada 
10.000 (dez mil) torcedores presentes à partida;
IV – disponibilizar 1 (uma) ambulância para cada 10.000 (dez mil) torcedores 
presentes 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.
144§ 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.

144 Parágrafo com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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§ 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 re-
gulamento definitivo da competição.
145Art. 18. Os estádios com capacidade superior a 10.000 (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 
integrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até 72 
(setenta e duas) horas antes do início da partida correspondente.
§ 1º O prazo referido no caput será de 48 (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 4 (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 regional 
de primeira e segunda divisão, a venda de ingressos será realizada em, pelo 
menos, 5 (cinco) postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade.

Art. 21. A entidade detentora do mando de jogo implementará, na organização 
da emissão e venda de ingressos, sistema de segurança contra falsificações, 

145 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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fraudes e outras práticas que contribuam para a evasão da receita decorrente 
do evento esportivo.
146Art. 22. São direitos do torcedor partícipe:
I – que todos os ingressos emitidos sejam numerados; e
II – ocupar o local correspondente ao número constante do ingresso.
§ 1º O disposto no inciso II não se aplica aos locais já existentes para assistên-
cia 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.
§ 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.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos eventos esportivos realizados em 
estádios com capacidade inferior 10.000 (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, 6 (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 capaci-
dade de público do estádio; ou
II – tenham entrado pessoas em número maior do que a capacidade de pú-
blico do estádio;
147III – tenham sido disponibilizados portões de acesso ao estádio em número 
inferior ao recomendado pela autoridade pública.

Art. 24. É direito do torcedor partícipe que conste no ingresso o preço pago 
por ele.

146 §§ 2º e 3º com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
147 Inciso acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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§ 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.
§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de venda antecipada de carnê 
para um conjunto de, no mínimo, 3 (três) partidas de uma mesma equipe, bem 
como na venda de ingresso com redução de preço decorrente de previsão legal.
148Art. 25. O controle e a fiscalização do acesso do público ao estádio com 
capacidade para mais de 10.000 (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 partida, 
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 entidade 
de prática desportiva detentora do mando de jogo solicitarão formalmente, 
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 orga-
nizado de transporte para o estádio, ainda que oneroso; e
II – meio de transporte, ainda que oneroso, para condução de idosos, crianças 
e pessoas portadoras de deficiência física aos estádios, partindo de locais de 
fácil acesso, previamente determinados.

148 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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149Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo fica dispensado 
na hipótese de evento esportivo realizado em estádio com capacidade inferior 
a 10.000 (dez mil) pessoas.

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 legislação 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 sanitários 
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 compatibilidade 
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 desportivas 
seja independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões.
Parágrafo único. A remuneração do árbitro e de seus auxiliares será de respon-
sabilidade 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 a garantia da integridade 
física do árbitro e de seus auxiliares.
150Art. 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.

149 Parágrafo com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
150 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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151Art. 32. É direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhi-
dos mediante sorteio, dentre aqueles previamente selecionados, ou audiência 
pública transmitida ao vivo pela rede mundial de computadores, sob pena 
de nulidade.
§ 1º O sorteio ou audiência pública serão realizados no mínimo 48 (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 des-
portiva 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 restritos 
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 exercício 
de suas funções, observem os princípios da impessoalidade, da moralidade, 
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 decisões 
dos tribunais federais.

151 Caput do artigo e § 1º com nova redação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
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§ 1º Não correm em segredo de justiça os processos em curso perante a Justiça 
Desportiva.
152§ 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 administra-
ção do desporto, a liga ou a entidade de prática desportiva que violar ou de 
qualquer forma concorrer para a violação do disposto nesta lei, observado 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 6 (seis) meses dos seus dirigentes, por violação dos dispo-
sitivos desta lei não referidos no inciso I;
III – impedimento de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal; e
IV – suspensão por 6 (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.
153§ 2º A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão insti-
tuir, no âmbito de suas competências, multas em razão do descumprimento 
do disposto nesta lei, observado o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o 
valor máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
§ 3º A instauração do processo apuratório acarretará adoção cautelar do afas-
tamento 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.

152 Parágrafo com nova redação dada pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
153 Parágrafo com nova redação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
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Art. 38. (Vetado.)

Art. 39. O torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violência, 
ou invadir local restrito aos competidores ficará impedido de comparecer às 
proximidades, bem como a qualquer local em que se realize evento esporti-
vo, pelo prazo de 3 (três) meses a 1 (um) ano, de acordo com a gravidade da 
conduta, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que promover tumulto, praticar 
ou incitar a violência num raio de 5.000 (cinco mil) metros ao redor do local 
de realização do evento esportivo.
§ 2º A verificação do mau torcedor deverá ser feita pela sua conduta no evento 
esportivo ou por boletins de ocorrências policiais lavrados.
§ 3º A apenação se dará por sentença dos juizados especiais criminais e deverá 
ser provocada pelo Ministério Público, pela polícia judiciária, por qualquer 
autoridade, pelo mando do evento esportivo ou por qualquer torcedor partí-
cipe, mediante representação.
154Art. 39-A. A torcida organizada que, em evento esportivo, promover tumul-
to; praticar ou incitar a violência; ou invadir local restrito aos competidores, 
árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas será impedida, assim 
como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo 
prazo de até 3 (três) anos.
155Art. 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 observará, 
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.

154 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
155 Idem.
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156Art. 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 lei.

157CAPÍTULO XI-A 
DOS CRIMES

158Art. 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir 
local restrito aos competidores em eventos esportivos:
Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que:
I – promover tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de 5.000 (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 3 (três) meses a 3 (três) anos, de acordo com a gravidade da conduta, na 
hipótese 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 injustificado 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 2 (duas) horas 
antecedentes e as 2 (duas) horas posteriores à realização de partidas de enti-
dade de prática desportiva ou de competição determinada.

156 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
157 Capítulo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
158 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
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§ 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 setembro 
de 1995, o juiz aplicará a sanção prevista no § 2º.
159Art. 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 
ou evento a ela associado:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
160Art. 41-D. Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial 
com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva 
ou evento a ela associado:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
161Art. 41-E. Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de 
qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
162Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao 
estampado no bilhete:
Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.
163Art. 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para 
venda por preço superior ao estampado no bilhete:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (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.

159 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010; caput do artigo com nova redação dada pela Lei 
nº 13.155, de 4-8-2015.

160 Idem.
161 Idem.
162 Artigo acrescido pela Lei nº 12.299, de 27-7-2010.
163 Idem.
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CAPÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42. O Conselho Nacional de Esportes (CNE) promoverá, no prazo de 6 
(seis) meses, contado da publicação desta lei, a adequação do Código de Justiça 
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 6 (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
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LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003164

Dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos ministérios, e dá outras 
providências.

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

CAPÍTULO II 
DOS MINISTÉRIOS

Seção I 
Da Denominação

Art. 25. Os ministérios são os seguintes:
[...]
165XV – do Esporte;
[...]

Seção II 
Das Áreas de Competência

Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de competência de cada ministério 
são os seguintes:
[...]
166XI – Ministério do Esporte:
 a) política nacional de desenvolvimento da prática dos esportes;
 b) intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, inter-

nacionais e estrangeiros, voltados à promoção do esporte;
 c) estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades 

esportivas; e

164 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 29-5-2003.
165 Inciso renumerado pela Lei nº 13.341, de 29-9-2016.
166 Inciso com nova redação dada pela Lei nº 13.341, de 29-9-2016.
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 d) planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e pro-
gramas de incentivo aos esportes e de ações de democratização da 
prática esportiva e inclusão social por intermédio do esporte;

[...]

Seção IV 
Dos Órgãos Específicos

Art. 29. Integram a estrutura básica:
[...]
167XI – do Ministério do Esporte o Conselho Nacional do Esporte e até 4 
(quatro) secretarias;
[...]

Art. 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
[...]

Brasília, 28 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos

José Dirceu de Oliveira e Silva

167 Inciso com nova redação dada pela Lei nº 12.094, de 19-11-2009.
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LEI Nº 10.891, DE 9 DE JULHO DE 2004168

Institui a Bolsa-Atleta.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
169Art. 1º Fica instituída a Bolsa-Atleta, destinada prioritariamente aos atle-
tas praticantes do esporte de alto rendimento em modalidades olímpicas 
e paraolímpicas, sem prejuízo da análise e deliberação acerca das demais 
modalidades, a serem feitas de acordo com o art. 5º desta lei.
§ 1º A Bolsa-Atleta garantirá aos atletas benefício financeiro conforme os va-
lores fixados no anexo desta lei, que serão revistos em ato do Poder Executivo, 
com base em estudos técnicos sobre o tema, observado o limite definido na 
lei orçamentária anual.
§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, ficam criadas as seguintes categorias de 
Bolsa-Atleta:
I – Categoria Atleta de Base, destinada aos atletas que participem com destaque 
das categorias iniciantes, a serem determinadas pela respectiva entidade nacio-
nal de administração do desporto, em conjunto com o Ministério do Esporte;
II – Categoria Estudantil, destinada aos atletas que tenham participado de 
eventos nacionais estudantis, reconhecidos pelo Ministério do Esporte;
III – Categoria Atleta Nacional, destinada aos atletas que tenham partici-
pado de competição esportiva em âmbito nacional, indicada pela respectiva 
entidade nacional de administração do desporto e que atenda aos critérios 
fixados pelo Ministério do Esporte;
IV – Categoria Atleta Internacional, destinada aos atletas que tenham parti-
cipado de competição esportiva de âmbito internacional integrando seleção 
brasileira ou representando o Brasil em sua modalidade, reconhecida pela 
respectiva entidade internacional e indicada pela entidade nacional de ad-
ministração da modalidade;

168 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 12-7-2004.
169 Caput do artigo e §§ 1º a 3º com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que também 

acrescentou os incisos I a VI ao § 2º e os §§ 4º e 5º; §§ 6º e 7º acrescidos pela Lei nº 13.155, de 
4-8-2015.
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V – Categoria Atleta Olímpico ou Paraolímpico, destinada aos atletas que 
tenham participado de Jogos Olímpicos ou Paraolímpicos e cumpram os 
critérios fixados pelo Ministério do Esporte em regulamento;
VI – Categoria Atleta Pódio, destinada aos atletas de modalidades individuais 
olímpicas e paraolímpicas, de acordo com os critérios a serem definidos pelas 
respectivas entidades nacionais de administração do desporto em conjunto 
com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou Comitê Paraolímpico Brasileiro 
(CPB) e o Ministério do Esporte, obrigatoriamente vinculados ao Programa 
Atleta Pódio.
§ 3º A Bolsa-Atleta será concedida prioritariamente aos atletas de alto rendi-
mento das modalidades olímpicas e paraolímpicas filiadas, respectivamente, 
ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou ao Comitê Paraolímpico Brasileiro 
(CPB) e, subsidiariamente, aos atletas das modalidades que não fazem parte 
do programa olímpico ou paraolímpico.
§ 4º A concessão do benefício para os atletas participantes de modalidades 
individuais e coletivas que não fizerem parte do programa olímpico ou pa-
raolímpico fica limitada a 15% (quinze por cento) dos recursos orçamentários 
disponíveis para a Bolsa-Atleta.
§  5º Não serão beneficiados com a Bolsa-Atleta os atletas pertencentes à 
categoria máster ou similar.
§ 6º O atleta de modalidade olímpica ou paraolímpica, com idade igual ou supe-
rior a 16 (dezesseis) anos, beneficiário de Bolsa-Atleta de valor igual ou superior 
a 1 (um) salário mínimo, é filiado ao Regime Geral de Previdência Social como 
contribuinte individual.
§ 7º Durante o período de fruição da Bolsa-Atleta caberá ao Ministério do 
Esporte efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária, descontando-a 
do valor pago aos atletas.

Art. 2º A concessão da Bolsa-Atleta não gera qualquer vínculo entre os atletas 
beneficiados e a administração pública federal.
170Art. 3º Para pleitear a concessão da Bolsa-Atleta, o atleta deverá preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas-
Atleta de Base, Nacional, Internacional, Olímpico ou Paraolímpico, Pódio, e 

170 Incisos I a VII com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011, que também acrescentou 
o inciso VIII; §§ 1º e 2º acrescidos pela Lei nº 13.051, de 8-12-2014.
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possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos e máxima de 20 (vinte) anos para 
a obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil, até o término das inscrições;
II – estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva;
III – estar em plena atividade esportiva;
IV – apresentar declaração sobre valores recebidos a título de patrocínio de 
pessoas jurídicas públicas ou privadas, incluindo-se todo e qualquer montante 
percebido eventual ou regularmente, diverso do salário, assim como qualquer 
tipo de apoio em troca de vinculação de marca;
V – ter participado de competição esportiva em âmbito nacional ou interna-
cional no ano imediatamente anterior em que tiver sido pleiteada a concessão 
da Bolsa-Atleta, com exceção da categoria Atleta Pódio;
VI – estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou pri-
vada, exclusivamente para os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil;
VII – encaminhar, para aprovação, plano esportivo anual, contendo plano 
de treinamento, objetivos e metas esportivas para o ano de recebimento do 
benefício, conforme critérios e modelos a serem estabelecidos pelo Ministério 
do Esporte;
VIII – estar ranqueado na sua respectiva entidade internacional entre os 20 
(vinte) primeiros colocados do mundo em sua modalidade ou prova específica, 
exclusivamente para atletas da categoria Atleta Pódio.
§ 1º Não poderá candidatar-se à Bolsa-Atleta o atleta que:
I – estiver cumprindo suspensão imposta por Tribunal de Justiça Desportiva, 
em sentença transitada em julgado, por resultado adverso em exame ofi-
cial de antidoping ou violação das regras antidoping contidas na Convenção 
Internacional contra o Doping nos Esportes, ratificada pelo Decreto Legislativo 
nº 306, de 26 de outubro de 2007;
II – tiver sido condenado, com trânsito em julgado, mais de 1 (uma) vez, por 
Tribunal de Justiça Desportiva, por violação das regras antidoping contidas 
na Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes, ratificada pelo 
Decreto Legislativo nº 306, de 26 de outubro de 2007.
§ 2º Aos atletas beneficiados pela Bolsa-Atleta que forem enquadrados nas 
situações descritas no § 1º serão imputadas as seguintes penalidades:
I – quando for configurada a situação prevista no inciso I do § 1º, suspensão 
do pagamento da bolsa por período igual ao da suspensão determinada pela 
Justiça Desportiva;
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II – quando for configurada a situação prevista no inciso II do § 1º, vedação 
de concorrência à nova Bolsa-Atleta nos 2 (dois) primeiros exercícios subse-
quentes ao da última condenação.

Art. 4º (Vetado.)
171Art. 4º-A. A Bolsa-Atleta será concedida pelo prazo de 1 (um) ano, a ser 
paga em 12 (doze) parcelas mensais.
§ 1º Os atletas que já recebem o benefício e que conquistarem medalhas nos 
jogos olímpicos e paraolímpicos bem como os atletas da categoria Atleta Pódio 
terão prioridade para renovação das suas respectivas bolsas.
§ 2º A prioridade para renovação da Bolsa-Atleta não desobriga o atleta ou 
seu representante ou procurador legal de obedecer a todos os procedimentos, 
inclusive de inscrição, e prazos estabelecidos pelo Ministério do Esporte, bem 
como de apresentação da respectiva prestação de contas.
172Art. 5º O ministro de Estado do Esporte submeterá ao Conselho Nacional do 
Esporte (CNE) a análise e deliberação acerca de pleito de concessão de bolsas 
para atletas de modalidades não olímpicas e não paraolímpicas, e respectivas 
categorias, que serão atendidas no exercício subsequente pela Bolsa-Atleta, 
observando-se o Plano Nacional do Desporto e as disponibilidades financeiras.

Art. 6º As indicações referentes às modalidades previstas no art. 5º desta lei 
serão submetidas ao Conselho Nacional do Esporte (CNE), para que sejam 
observadas as prioridades de atendimento à Política Nacional de Esporte e 
as disponibilidades financeiras.

Art. 7º (Vetado.)
173Art. 7º-A. Os critérios para reconhecimento de competições válidas para a 
concessão do benefício serão estabelecidos pelo ministro de Estado do Esporte.

Art. 8º (Vetado.)
174Art. 8º-A. As formas e os prazos para a inscrição dos interessados na 
obtenção do benefício, bem como para a prestação de contas dos recursos 
financeiros recebidos e dos resultados esportivos propostos e alcançados 
pelos atletas beneficiados, serão fixados em regulamento.

171 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
172 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
173 Artigo acrescido pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
174 Idem.
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Art. 9º (Vetado.)

Art. 10. (Vetado.)
175Art. 11. (Revogado.)

Art. 12. As despesas decorrentes da concessão da Bolsa-Atleta correrão à 
conta dos recursos orçamentários do Ministério do Esporte.

Art. 13. Os atletas beneficiados prestarão contas dos recursos financeiros 
recebidos na forma e nos prazos fixados em regulamento.

Art. 14. (Vetado.)

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos

Agnelo Santos Queiroz Filho

176Anexo

Bolsa-Atleta – categoria Atleta de Base

Atletas eventualmente beneficiados Valor base 
mensal

Atletas de 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos de idade, com destaque nas categorias 
de base do esporte de alto rendimento, tendo obtido até a terceira colocação nas mo-
dalidades individuais de categorias e eventos previamente indicados pela respectiva 
entidade nacional de administração do desporto ou que tenham sido eleitos entre os 
10 (dez) melhores atletas do ano anterior em cada modalidade coletiva, na categoria 
indicada pela respectiva entidade e que continuem treinando e participando de com-
petições nacionais.

R$ 370,00
(trezentos e 

setenta reais)

175 Artigo revogado pela Lei nº 13.051, de 8-12-2014.
176 Anexo com nova redação dada pela Lei nº 12.395, de 16-3-2011.
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Bolsa-Atleta – categoria Estudantil

Atletas eventualmente beneficiados Valor base 
mensal

Atletas de 14 (quatorze) a 20 (vinte) anos de idade, que tenham participado de even-
tos nacionais estudantis reconhecidos pelo Ministério do Esporte, tendo obtido até 
a terceira colocação nas modalidades individuais ou que tenham sido eleitos entre 
os 6 (seis) melhores atletas em cada modalidade coletiva do referido evento e que 
continuem treinando e participando de competições nacionais.

R$ 370,00
(trezentos e 

setenta reais)

Bolsa-Atleta – categoria Atleta Nacional

Atletas eventualmente beneficiados Valor base 
mensal

Atletas que tenham participado do evento máximo da temporada nacional ou que 
integrem o ranking nacional da modalidade divulgado oficialmente pela respectiva 
entidade nacional da administração da modalidade, em ambas as situações, tendo 
obtido até a terceira colocação, e que continuem treinando e participando de com-
petições nacionais.
Os eventos máximos serão indicados pelas respectivas confederações ou associa-
ções nacionais da modalidade.

R$ 925,00
(novecentos 

e vinte e 
cinco reais)

Bolsa-Atleta – categoria Atleta Internacional

Atletas eventualmente beneficiados Valor base 
mensal

Atletas que tenham integrado a seleção brasileira de sua modalidade esportiva, 
representando o Brasil em campeonatos sul-americanos, pan-americanos ou mun-
diais, reconhecidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (CPB) ou entidade internacional de administração da modalidade, obtendo 
até a terceira colocação, e que continuem treinando e participando de competições 
internacionais. 

R$ 1.850,00
(mil, 

oitocentos 
e cinquenta 

reais)

Bolsa-Atleta – categoria Atleta Olímpico ou Paraolímpico

Atletas eventualmente beneficiados Valor base 
mensal

Atletas que tenham integrado as delegações olímpica ou paraolímpica brasileiras de 
sua modalidade esportiva, que continuem treinando e participando de competições 
internacionais e cumpram critérios definidos pelo Ministério do Esporte.

R$ 3.100,00
(três mil e 
cem reais)
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Bolsa-Atleta – categoria Atleta Pódio

Atletas eventualmente beneficiados Valor base 
mensal

Atletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas individuais que estejam entre os 20 
(vinte) melhores do mundo em sua prova, segundo ranqueamento oficial da entidade 
internacional de administração da modalidade e que sejam indicados pelas respecti-
vas entidades nacionais de administração do desporto em conjunto com o respectivo 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e com o 
Ministério do Esporte.

Até 
R$ 15.000,00
(quinze mil 

reais)
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LEI Nº 11.342, DE 18 DE AGOSTO DE 2006177

Dispõe sobre o Dia do Profissional de 
Educação Física.

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

Art. 1º Fica instituído o dia 1º de setembro como o Dia do Profissional de 
Educação Física.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de agosto de 2006; 185º da Independência e 118º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Orlando Silva de Jesus Júnior

177 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 21-8-2006.
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LEI Nº 11.345, DE 14 DE SETEMBRO DE 2006178

Dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimen-
to da prática desportiva, a participação 
de entidades desportivas da modalidade 
futebol nesse concurso e o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 
1991, e 10.522, de 19 de julho de 2002; e dá 
outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Federal autorizado a instituir concurso de 
prognóstico específico sobre o resultado de sorteio de números ou símbolos 
regido pelo Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967.
§ 1º O concurso de prognóstico de que trata o caput deste artigo será autori-
zado pelo Ministério da Fazenda e executado pela Caixa Econômica Federal.
§ 2º Poderá participar do concurso de prognóstico a entidade desportiva da 
modalidade futebol que, cumulativamente:
I – ceder os direitos de uso de sua denominação, marca, emblema, hino ou 
de seus símbolos para divulgação e execução do concurso;
II – elaborar, até o último dia útil do mês de abril de cada ano, independente-
mente da forma societária adotada, demonstrações financeiras que separem 
as atividades do futebol profissional das atividades recreativas e sociais, 
na forma definida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, segundo os 
padrões e critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
observado o § 3º deste artigo;
III – atender aos demais requisitos e condições estabelecidos nesta lei e em 
regulamento.
§ 3º As demonstrações financeiras referidas no inciso II do § 2º deste artigo, 
após auditadas por auditores independentes, deverão ser divulgadas, por 

178 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 15-9-2006.
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meio eletrônico, em sítio próprio da entidade desportiva, e publicadas em 
jornal de grande circulação.
179Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de 
que trata o art. 1º desta lei terá exclusivamente a seguinte destinação:
I – 46% (quarenta e seis por cento), para o valor do prêmio;
II – 22% (vinte e dois por cento), para remuneração das entidades desportivas 
da modalidade futebol que cederem os direitos de uso de suas denomina-
ções, marcas, emblemas, hinos ou símbolos para divulgação e execução do 
concurso de prognóstico;
III – 20% (vinte por cento), para o custeio e manutenção do serviço;
IV – 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:
 a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, para os órgãos gestores de es-

portes dos estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e 
integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito 
da educação básica e superior; e

 b) 1/3 (um terço) para as ações dos clubes sociais, de acordo com os 
projetos aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos 
(Fenaclubes);

V – 3% (três por cento), para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), insti-
tuído pela Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994;
VI – 3% (três por cento) para o Fundo Nacional de Saúde, que destinará os 
recursos, exclusivamente, para ações das Santas Casas de Misericórdia, de 
entidades hospitalares sem fins econômicos e de entidades de saúde de rea-
bilitação física de portadores de deficiência;
VII – 2% (dois por cento), para atender aos fins previstos no § 1º do art. 56 da 
Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.264, de 
16 de julho de 2001, observado o disposto nos §§ 2º ao 5º do citado artigo; e
VIII – 1% (um por cento), para o orçamento da seguridade social.
§ 1º Sobre o total dos recursos destinados ao prêmio a que se refere o inciso I 
do caput deste artigo incidirá o imposto sobre a renda, na forma prevista no 
art. 14 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964.
§ 2º O direito a resgate dos prêmios a que se refere o inciso I do caput deste 
artigo prescreve em 90 (noventa) dias contados da data de realização do sorteio.

179 Inciso VI com nova redação dada pela Lei nº 11.505, de 18-7-2007, que também acrescentou os 
§§ 4º a 6º; alínea b do inciso IV com nova redação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
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§ 3º Os recursos de premiação não procurados dentro do prazo de prescrição serão 
destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
§ 4º As Santas Casas de Misericórdia, as entidades hospitalares e as de rea-
bilitação física referidas no inciso VI do caput deste artigo deverão ter con-
vênio com o Sistema Único de Saúde há pelo menos 10 (dez) anos antes da 
publicação desta lei.
§ 5º As entidades de reabilitação física referidas no inciso VI do caput deste 
artigo são aquelas que prestem atendimento a seus assistidos em caráter mul-
tidisciplinar mediante as ações combinadas de profissionais de nível superior.
§ 6º No caso das Santas Casas de Misericórdia, a entidade de classe de repre-
sentação nacional delas informará ao Fundo Nacional de Saúde aquelas que 
deverão receber prioritariamente os recursos.

Art. 3º A participação da entidade desportiva no concurso de que trata o 
art. 1º desta lei condiciona-se à celebração de instrumento instituído pela 
Caixa Econômica Federal, do qual constará:
I – a adesão aos termos estabelecidos nesta lei e em regulamento;
II – a autorização para a destinação, diretamente pela Caixa Econômica 
Federal, da importância da remuneração de que trata o inciso II do art. 2º 
desta lei para pagamento de débitos com os órgãos e entidades credores a 
que se refere o art. 4º desta lei;
III – a cessão do direito de uso de sua denominação, emblema, hino, marca ou 
de seus símbolos durante o período estipulado no instrumento de adesão de 
que trata o caput deste artigo, que não poderá ser inferior ao prazo máximo 
de parcelamento fixado no art. 4º desta lei.
180Art. 4º As entidades desportivas poderão parcelar, mediante comprovação 
da celebração do instrumento de adesão a que se refere o art. 3º desta lei, seus 
débitos vencidos até a data de publicação do decreto que regulamenta esta 
lei, com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS), com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), inclusive os relativos às 
contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001.
§ 1º Os parcelamentos de que tratam o caput e os §§ 12 e 13 deste artigo serão 
pagos em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais com a redução, sob 

180 Caput do artigo, §§ 1º, 3º a 5º e 12 com nova redação dada pela Lei nº 11.505, de 18-7-2007, que 
também acrescentou os §§ 1º-A e 13; § 14 acrescido pela Lei nº 11.941, de 27-5-2009.
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condição resolutória de cumprimento do parcelamento, de 50% (cinquenta 
por cento) das multas que incidem sobre os débitos parcelados.
§ 1º-A. A redução da multa prevista no § 1º deste artigo não se aplica aos 
débitos relativos ao FGTS que forem destinados à cobertura das importâncias 
devidas aos trabalhadores.
§ 2º No parcelamento a que se refere o caput deste artigo, serão observadas as 
normas específicas de cada órgão ou entidade, inclusive quanto aos critérios 
para rescisão.
§ 3º Observadas as normas específicas trazidas por esta lei, no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, o parcelamento reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.522, de 
19 de julho de 2002, não se aplicando o disposto no § 2º do seu art. 13 e no 
inciso I do caput do seu art. 14.
§ 4º Observadas as normas específicas trazidas por esta lei, o parcelamento 
de débitos relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contri-
buições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas, por 
lei, a terceiros reger-se-á pelas disposições da referida lei, não se aplicando o 
disposto no § 1º do seu art. 38.
§ 5º No período compreendido entre o mês da formalização do pedido de 
parcelamento de que trata o caput deste artigo e o 3º (terceiro) mês após a 
implantação do concurso de prognóstico, a entidade desportiva pagará a cada 
órgão ou entidade credora prestação mensal no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), salvo no caso de parcelamento de contribuição previdenciária que 
era administrada pela extinta Secretaria de Receita Previdenciária, em que 
a prestação mensal a ser paga à Secretaria da Receita Federal do Brasil será 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 6º O valor de cada parcela será apurado pela divisão do débito consolidado, 
deduzindo-se os recolhimentos de que trata o § 5º deste artigo pela quantidade 
de meses remanescentes, conforme o prazo estabelecido no § 1º deste artigo.
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se também a débito não incluído no Programa 
de Recuperação Fiscal (Refis) ou no parcelamento a ele alternativo, de que trata 
a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no Parcelamento Especial (Paes), de que 
tratam os arts. 1º e 5º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, sem prejuízo da 
permanência da entidade desportiva nessas modalidades de parcelamento.
§ 8º Os saldos devedores dos débitos incluídos em qualquer outra modalidade 
de parcelamento, inclusive no Refis, ou no parcelamento a ele alternativo ou 
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no Paes, poderão ser parcelados nas condições previstas neste artigo, desde 
que a entidade desportiva manifeste sua desistência dessas modalidades de 
parcelamento no prazo estabelecido no art. 10 desta lei para a formalização 
do pedido de parcelamento.
§ 9º O parcelamento de que trata o caput deste artigo aplica-se, inclusive, aos 
saldos devedores de débitos remanescentes do Refis, do parcelamento a ele 
alternativo e do Paes, nas hipóteses em que a entidade desportiva tenha sido 
excluída dessas modalidades de parcelamento.
§ 10. A entidade desportiva que aderir ao concurso de prognóstico de que trata 
o art. 1º desta lei poderá, até o término do prazo fixado no art. 10 desta lei, 
regularizar sua situação quanto às parcelas devidas ao Refis, ao parcelamen-
to a ele alternativo e ao Paes, desde que ainda não tenha sido formalmente 
excluída dessas modalidades de parcelamento.
§ 11. A concessão do parcelamento de que trata o caput deste artigo independerá 
de apresentação de garantias ou de arrolamento de bens, mantidos os gravames 
decorrentes de medida cautelar fiscal e as garantias decorrentes de débitos 
transferidos de outras modalidades de parcelamento e de execução fiscal.
§ 12. O parcelamento de que trata o caput deste artigo estender-se-á, indepen-
dentemente da celebração do instrumento de adesão a que se refere o art. 3º 
desta lei, às Santas Casas de Misericórdia, às entidades hospitalares sem fins 
econômicos e às entidades de saúde de reabilitação física de deficientes sem 
fins econômicos.
§ 13. As demais entidades sem fins econômicos também poderão se bene-
ficiar do parcelamento previsto no caput deste artigo, independentemente 
da celebração do instrumento de adesão a que se refere o art. 3º desta lei, 
caso possuam o Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social 
concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
§ 14. Aplica-se o disposto no § 12 aos clubes sociais sem fins econômicos 
que comprovem a participação em competições oficiais em ao menos 3 (três) 
modalidades esportivas distintas, de acordo com certidão a ser expedida 
anualmente pela Confederação Brasileira de Clubes.
181Art. 4º-A. (Vetado.)
182Art. 5º A adesão de que trata o art. 3º desta lei tornar-se-á definitiva somente 
mediante apresentação à Caixa Econômica Federal pela entidade desportiva de 

181 Artigo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 11.505, de 18-7-2007.
182 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 11.505, de 18-7-2007.



Legislação sobre esporte 187

certidões negativas emitidas pelo INSS, pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como de Certificado 
de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pelo agente operador do FGTS.
Parágrafo único. Os comprovantes de regularidade de que trata o caput deste 
artigo deverão ser apresentados em até 30 (trinta) dias contados do término 
do prazo fixado no art. 10 desta lei.
183Art. 6º Os valores da remuneração referida no inciso II do art. 2º desta lei 
destinados a cada entidade desportiva serão depositados pela Caixa Econômica 
Federal em contas específicas, cuja finalidade será a quitação das prestações 
do parcelamento de débitos de que trata o art. 4º desta lei, obedecendo à pro-
porção do montante do débito consolidado de cada órgão ou entidade credora.
§ 1º Os depósitos de que trata o caput deste artigo serão efetuados mensalmente 
até o quinto dia do mês subsequente ao da apuração dos valores.
§ 2º O depósito pela Caixa Econômica Federal da remuneração de que trata 
o inciso II do caput do art. 2º desta lei diretamente à entidade desportiva em 
conta de livre movimentação subordina-se à apresentação de comprovantes 
de regularidade emitidos por todos os órgãos e entidades referidos no art. 4º 
desta lei que contemplem, inclusive, a quitação dos parcelamentos de que tra-
tam o caput deste artigo e o art. 7º desta lei ou de qualquer outra modalidade 
de parcelamento relativamente aos débitos vencidos até a data de publicação 
do decreto que regulamenta esta lei.
§ 3º A entidade desportiva deverá renovar perante a Caixa Econômica Federal 
os comprovantes de regularidade de que trata o § 2º deste artigo antes de 
expirado o prazo de sua validade, sob pena de bloqueio dos valores, na forma 
do art. 8º desta lei.
§ 4º Para o cálculo da proporção a que se refere o caput deste artigo, o INSS, 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e o agente operador do FGTS informarão à Caixa Econômica Federal 
o montante do débito parcelado na forma do art. 4º desta lei e consolidado no 
mês da implantação do concurso de prognóstico de que trata o art. 1º desta lei.
§ 5º A quitação das prestações a que se refere o caput deste artigo será efetuada 
mediante débito em conta mantida na Caixa Econômica Federal específica 
para cada entidade desportiva e individualizada por órgão ou entidade credora 

183 §§ 2º e 4º com nova redação dada pela Lei nº 11.505, de 18-7-2007, que também acrescentou o 
§ 11; §§ 8º-A e 8º-B acrescidos pela Lei nº 11.945, de 4-6-2009; §§ 8º-C e 8º-D acrescidos pela Lei 
nº 12.872, de 24-10-2013.
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do parcelamento, vedada a movimentação com finalidade diversa da quitação 
dos parcelamentos de que tratam os arts. 4º e 7º desta lei.
§ 6º Na hipótese em que não haja dívida parcelada na forma do art. 4º desta 
lei com algum dos credores nele referidos, os valores de que trata o inciso II 
do art. 2º desta lei serão destinados pela Caixa Econômica Federal aos demais 
credores, mediante rateio proporcional aos respectivos montantes de débitos 
parcelados.
§ 7º Os valores destinados pela Caixa Econômica Federal na forma do caput 
deste artigo, em montante excedente ao necessário para a quitação das pres-
tações mensais perante cada órgão ou entidade credora, serão utilizados 
para a amortização das prestações vincendas até a quitação integral dos 
parcelamentos.
§ 8º Na hipótese de os valores destinados na forma do caput deste artigo 
serem insuficientes para quitar integralmente a prestação mensal, a enti-
dade desportiva ficará responsável por complementar o valor da prestação, 
mediante depósito a ser efetuado na conta a que se refere o § 5º deste artigo 
até a data de vencimento da prestação, sob pena de rescisão do parcelamento, 
observadas as normas específicas de cada órgão ou entidade.
§ 8º-A. A partir de 2009, o quantitativo máximo da complementação previs-
ta no § 8º será o resultado da diferença entre 10% (dez por cento) do valor 
da prestação mensal prevista no caput do art. 4º desta lei e a remuneração 
mensal constante do caput deste artigo, ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
prevalecendo o maior montante, sem prejuízo da manutenção da quantidade 
de parcelas dispostas no § 1º do art. 4º desta lei.
§ 8º-B. O percentual do valor da prestação mensal, previsto no § 8º-A deste 
artigo referente ao cálculo do quantitativo máximo da complementação de 
que trata o § 8º, deverá ser, em 2010, reajustado para 20% (vinte por cento), 
sendo acrescido em mais 10% (dez por cento) da prestação mensal a cada ano 
subsequente, prevalecendo para pagamento o resultado desse cálculo, ou 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que representar maior montante.
§ 8º-C. O não atendimento da intimação para o complemento das parcelas 
em atraso de que trata o § 8º implicará a imediata rescisão do parcelamento.
§ 8º-D. A associação desportiva excluída do parcelamento, a qualquer tempo, 
por inobservância do disposto no § 8º, poderá requerer sua reinclusão, desde 
que promova, até 31 de outubro de 2013, o complemento integral das parcelas 
com os respectivos encargos moratórios.
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§ 9º Ao final de cada ano civil, a Caixa Econômica Federal revisará a pro-
porção de que trata o caput deste artigo, mediante informações dos órgãos e 
entidades credores quanto ao montante da dívida remanescente.
§ 10. A revisão a que se refere o § 9º deste artigo poderá ser solicitada à Caixa 
Econômica Federal pela entidade desportiva ou pelos órgãos e entidades 
credoras, a qualquer momento.
§ 11. No primeiro ano de vigência do parcelamento, o complemento a cargo da 
entidade desportiva referido no § 8º deste artigo fica limitado a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais).
184Art. 6º-A. O disposto no § 2º do art. 6º desta lei aplica-se a quaisquer va-
lores de remuneração ou pagamentos às entidades desportivas que tenham 
celebrado o instrumento de adesão previsto no art. 3º desta lei pelo uso de sua 
denominação, marca ou símbolos, em quaisquer concursos de prognósticos 
administrados pela Caixa Econômica Federal.
§ 1º Expirado o prazo de validade dos comprovantes de regularidade de que 
tratam os §§ 2º e 3º do art. 6º desta lei sem a apresentação de novos compro-
vantes, os valores originários de outros concursos de prognósticos que não 
aquele previsto no art. 1º desta lei serão mantidos indisponíveis em conta 
corrente específica na Caixa Econômica Federal.
§ 2º Os recursos tornados indisponíveis na forma referida no § 1º deste artigo 
somente poderão ser utilizados para pagamento, integral ou parcial, de débitos 
da entidade desportiva aos órgãos e entidade referidos no art. 5º desta lei.
§ 3º A disponibilidade dos recursos somente ocorrerá mediante a apresenta-
ção dos comprovantes de regularidade de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 6º 
desta lei.

Art. 7º Se a entidade desportiva não tiver parcelamento ativo na forma do 
art. 4º desta lei e estiver incluída no Refis, no parcelamento a ele alternativo 
ou no Paes, os valores a ela destinados, de acordo com o disposto no inci-
so II do art. 2º desta lei, serão utilizados, nos termos do art. 6º desta lei, na 
seguinte ordem:
I – para amortização da parcela mensal devida ao Refis ou ao parcelamento 
a ele alternativo, enquanto a entidade desportiva permanecer incluída nesses 
programas de parcelamento;

184 Artigo acrescido pela Lei nº 11.505, de 18-7-2007.
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II – para amortização da parcela mensal devida ao Paes, enquanto a entidade 
desportiva permanecer incluída nesse programa de parcelamento, obedecida 
a proporção dos montantes consolidados, na forma dos arts. 1º e 5º da Lei 
nº 10.684, de 30 de maio de 2003, nos casos em que a entidade não tiver optado 
pelo Refis nem pelo parcelamento a ele alternativo, tiver sido excluída desses 
programas ou houver liquidado o débito neles consolidado.
§ 1º Os valores destinados pela Caixa Econômica Federal na forma dos inci-
sos I e II do caput deste artigo, em montante excedente ao necessário para a 
quitação das prestações mensais do Refis, ou do parcelamento a ele alternativo 
ou do Paes, serão utilizados para a amortização do saldo devedor do débito 
consolidado nas respectivas modalidades de parcelamento.
§ 2º Na hipótese de os valores destinados na forma do caput deste artigo serem 
insuficientes para quitar integralmente a prestação mensal, a entidade despor-
tiva ficará responsável pelo recolhimento complementar do valor da prestação.
185Art. 7º-A. Após a amortização de todas as prestações mensais dos par-
celamentos referidos nos arts. 6º e 7º desta lei, os valores da remuneração 
referida no inciso II do art. 2º desta lei deverão ser utilizados exclusivamente 
em atividades de formação desportiva.

Art. 8º A não apresentação dos comprovantes de regularidade a que se re-
ferem os §§ 2º e 3º do art. 6º desta lei implicará bloqueio dos valores de que 
trata o inciso II do art. 2º desta lei, em conta específica, na Caixa Econômica 
Federal, desde que:
I – não exista parcelamento ativo, na forma do art. 4º desta lei, com nenhum 
dos credores nele referidos; e
II – a entidade desportiva não esteja incluída no Refis, ou no parcelamento 
a ele alternativo ou no Paes.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, não se consideram 
parcelamentos ativos aqueles já quitados ou rescindidos.
§ 2º O bloqueio será levantado mediante a apresentação dos comprovantes 
de regularidade referidos no caput deste artigo.

Art. 9º O prazo para celebração do instrumento de adesão a que se refere 
o art. 3º desta lei será de 30 (trinta) dias contados da data da publicação do 
regulamento de que trata o art. 16 desta lei.

185 Artigo acrescido pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
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Art. 10. O pedido de parcelamento a que se refere o caput do art. 4º desta lei 
poderá ser formalizado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da 
publicação do regulamento de que trata o art. 16 desta lei.

Art. 11. A partir da realização do primeiro sorteio, os valores da remune-
ração de que trata o inciso II do art. 2º desta lei serão reservados pela Caixa 
Econômica Federal para fins de destinação na forma estabelecida no art. 6º 
desta lei.
[...]

Art. 13. Fica assegurado, por 5 (cinco) anos contados a partir da publicação 
desta lei, o regime de que tratam o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, e os arts. 13 e 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, às entidades desportivas da modalidade futebol cujas atividades profis-
sionais sejam administradas por pessoa jurídica regularmente constituída, 
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).
Parágrafo único. Às entidades referidas no caput deste artigo não se aplica o 
disposto no § 3º do art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
186Art. 13-A. O disposto no art. 13 desta lei aplica-se apenas às atividades 
diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe 
profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas 
exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias.
187Art. 14. [...]

Art. 15. As entidades de prática desportiva ou de administração do desporto 
que tiverem qualquer um dos seus dirigentes condenados por crime doloso 
ou contravenção, em qualquer instância da justiça, tanto federal como esta-
dual, não podem receber recursos, nem se beneficiar de qualquer incentivo 
ou vantagem, conforme disposto nesta lei.

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta lei, inclusive quanto aos 
critérios para participação e adesão de entidades desportivas da modalidade 
futebol e ao prazo para implantação do concurso de prognóstico.

186 Artigo acrescido pela Lei nº 11.505, de 18-7-2007.
187 A alteração expressa no art. 14 foi compilada na Lei nº  8.212, de 24-7-1991, constante desta 

publicação.
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Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de setembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Bernard Appy
Luiz Marinho

Nelson Machado
Orlando Silva de Jesus Júnior
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LEI Nº 11.438, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006188

Dispõe sobre incentivos e benefícios para 
fomentar as atividades de caráter despor-
tivo e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
DOS INCENTIVOS AO DESPORTO

189Art. 1º A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2022, 
inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na 
Declaração de Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em cada período de 
apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio 
direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo 
Ministério do Esporte.
§ 1º As deduções de que trata o caput deste artigo ficam limitadas:
I – relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por cento) do imposto devido, 
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, em cada período de apuração;
II – relativamente à pessoa física, a 6% (seis por cento) do imposto devido na 
Declaração de Ajuste Anual, conjuntamente com as deduções de que trata o 
art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 2º As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de que trata o caput 
deste artigo para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
§ 3º Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros 
benefícios fiscais e deduções em vigor.

188 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1 (Ed. extra), de 29-12-2006.
189 Inciso I do § 1º com nova redação dada pela Lei nº 11.472, de 2-5-2007; caput do artigo com nova 

redação dada pela Lei nº 13.155, de 4-8-2015.
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§ 4º Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor 
de projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica 
vinculada ao doador ou patrocinador.
§ 5º Consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador:
I – a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, admi-
nistrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação ou nos 12 (doze) 
meses anteriores;
II – o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os depen-
dentes do patrocinador, do doador ou dos titulares, administradores, acio-
nistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doador, 
nos termos do inciso I deste parágrafo;
III – a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha 
como titulares, administradores acionistas ou sócios alguma das pessoas a 
que se refere o inciso II deste parágrafo.
190Art. 2º Os projetos desportivos e paradesportivos, em cujo favor serão 
captados e direcionados os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta 
lei, atenderão a pelo menos uma das seguintes manifestações, nos termos e 
condições definidas em regulamento:
I – desporto educacional;
II – desporto de participação;
III – desporto de rendimento.
§ 1º Poderão receber os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta lei 
os projetos desportivos destinados a promover a inclusão social por meio do 
esporte, preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social.
§ 2º É vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos previstos nesta 
lei para o pagamento de remuneração de atletas profissionais, nos termos 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, em qualquer modalidade desportiva.
§ 3º O proponente não poderá captar, para cada projeto, entre patrocínio e 
doação, valor superior ao aprovado pelo Ministério do Esporte, na forma do 
art. 4º desta lei.
191Art. 3º Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
I – patrocínio:

190 Caput do artigo com nova redação dada pela Lei nº 11.472, de 2-5-2007.
191 Alíneas a e b do inciso I e alíneas a e b do inciso II com nova redação dada pela Lei nº 11.472, de 

2-5-2007.
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 a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que 
trata o inciso V do caput deste artigo de numerário para a realização 
de projetos desportivos e paradesportivos, com finalidade promocional 
e institucional de publicidade;

 b) a cobertura de gastos ou a utilização de bens, móveis ou imóveis, 
do patrocinador, sem transferência de domínio, para a realização de 
projetos desportivos e paradesportivos pelo proponente de que trata 
o inciso V do caput deste artigo;

II – doação:
 a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que 

trata o inciso V do caput deste artigo de numerário, bens ou serviços 
para a realização de projetos desportivos e paradesportivos, desde 
que não empregados em publicidade, ainda que para divulgação das 
atividades objeto do respectivo projeto;

 b) a distribuição gratuita de ingressos para eventos de caráter desportivo 
e paradesportivo por pessoa jurídica a empregados e seus dependentes 
legais ou a integrantes de comunidades de vulnerabilidade social;

III – patrocinador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de 
renda, que apoie projetos aprovados pelo Ministério do Esporte nos termos 
do inciso I do caput deste artigo;
IV – doador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que 
apoie projetos aprovados pelo Ministério do Esporte nos termos do inciso II 
do caput deste artigo;
V – proponente: a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado com 
fins não econômicos, de natureza esportiva, que tenha projetos aprovados 
nos termos desta lei.

Art. 4º A avaliação e a aprovação do enquadramento dos projetos apresentados 
na forma prevista no art. 5º desta lei cabem a uma comissão técnica vincula-
da ao Ministério do Esporte, garantindo-se a participação de representantes 
governamentais, designados pelo ministro do Esporte, e representantes do 
setor desportivo, indicados pelo Conselho Nacional de Esporte.
Parágrafo único. A composição, a organização e o funcionamento da comissão 
serão estipulados e definidos em regulamento.

Art. 5º Os projetos desportivos e paradesportivos de que trata o art. 1º desta 
lei serão submetidos ao Ministério do Esporte, acompanhados da documen-
tação estabelecida em regulamento e de orçamento analítico.
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§ 1º A aprovação dos projetos de que trata o caput deste artigo somente terá 
eficácia após a publicação de ato oficial contendo o título do projeto aprova-
do, a instituição responsável, o valor autorizado para captação e o prazo de 
validade da autorização.
§ 2º Os projetos aprovados e executados com recursos desta lei serão acom-
panhados e avaliados pelo Ministério do Esporte.

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes dos projetos 
desportivos e paradesportivos financiados nos termos desta lei mencionará 
o apoio institucional, com inserção da bandeira nacional, nos termos da Lei 
nº 5.700, de 1º de setembro de 1971.

Art. 7º A prestação de contas dos projetos beneficiados pelos incentivos pre-
vistos nesta lei fica a cargo do proponente e será apresentada ao Ministério 
do Esporte, na forma estabelecida pelo regulamento.
192Art. 8º O Ministério do Esporte informará à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil – RFB os valores correspondentes a doação ou patrocínio destinados 
ao apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos, no ano-calendário 
anterior.
Parágrafo único. A RFB estabelecerá, em ato normativo próprio, a forma, o 
prazo e as condições para o cumprimento da obrigação acessória a que se 
refere o caput deste artigo.

Art. 9º Compete à Secretaria da Receita Federal, no âmbito de suas atribui-
ções, a fiscalização dos incentivos previstos nesta lei.

Art. 10. Constituem infração aos dispositivos desta lei:
I – o recebimento pelo patrocinador ou doador de qualquer vantagem finan-
ceira ou material em decorrência do patrocínio ou da doação que com base 
nela efetuar;
II – agir o patrocinador, o doador ou o proponente com dolo, fraude ou si-
mulação para utilizar incentivo nela previsto;
III – desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos projetos dos 
recursos, bens, valores ou benefícios com base nela obtidos;

192 Artigo com nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 13-11-2014.
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IV – adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva be-
neficiada pelos incentivos nela previstos;
V – o descumprimento de qualquer das suas disposições ou das estabelecidas 
em sua regulamentação.

Art. 11. As infrações aos dispositivos desta lei, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis, sujeitarão:
I – o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não recolhido, além 
das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação;
II – o infrator ao pagamento de multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor 
da vantagem auferida indevidamente, sem prejuízo do disposto no inciso I 
do caput deste artigo.
Parágrafo único. O proponente é solidariamente responsável por inadimplência 
ou irregularidade verificada quanto ao disposto no inciso I do caput deste artigo.

Art. 12. Os recursos provenientes de doações ou patrocínios efetuados nos 
termos do art. 1º desta lei serão depositados e movimentados em conta bancária 
específica, no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal, que tenha 
como titular o proponente do projeto aprovado pelo Ministério do Esporte.
Parágrafo único. Não são dedutíveis, nos termos desta lei, os valores em relação 
aos quais não se observe o disposto neste artigo.

Art. 13. Todos os recursos utilizados no apoio direto a projetos desportivos 
e paradesportivos previstos nesta lei deverão ser disponibilizados na rede 
mundial de computadores, de acordo com a Lei nº 9.755, de 16 de dezembro 
de 1998.
Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo ainda de-
verão ser disponibilizados, mensalmente, no sítio do Ministério do Esporte, 
constando a sua origem e destinação.
193Art. 13-A. O valor máximo das deduções de que trata o art. 1º desta lei será 
fixado anualmente em ato do Poder Executivo, com base em um percentual 
da renda tributável das pessoas físicas e do imposto sobre a renda devido por 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
Parágrafo único. Do valor máximo a que se refere o caput deste artigo o Poder 
Executivo fixará os limites a serem aplicados para cada uma das manifesta-
ções de que trata o art. 2º desta lei.

193 Artigo acrescido pela Lei nº 11.472, de 2-5-2007.
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194Art. 13-B. A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes de 
projetos desportivos e paradesportivos, culturais e de produção audiovisual 
e artística financiados com recursos públicos mencionará o apoio institu-
cional com a inserção da bandeira nacional, nos termos da Lei nº 5.700, de 
1º de setembro de 1971.
195Art. 13-C. Sem prejuízo do disposto no art. 166 da Constituição Federal, os 
ministérios da Cultura e do Esporte encaminharão ao Congresso Nacional 
relatórios detalhados acerca da destinação e regular aplicação dos recursos 
provenientes das deduções e benefícios fiscais previstos nas Leis nos 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991, e 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para fins 
de acompanhamento e fiscalização orçamentária das operações realizadas.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Orlando Silva de Jesus Júnior

194 Artigo acrescido pela Lei nº 11.472, de 2-5-2007.
195 Idem.
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LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010196

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; 
altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, 
de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de 
novembro de 2003.

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

TÍTULO II 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

[...]

CAPÍTULO II 
DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, 

AO ESPORTE E AO LAZER
[...]

Seção IV 
Do Esporte e Lazer

Art. 21. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às 
práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais.

Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos 
termos do art. 217 da Constituição Federal.
[...]

Art. 65. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 20 de julho de 2010; 189º da Independência e 122º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Eloi Ferreira de Araújo

196 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 21-7-2010.
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LEI Nº 12.395, DE 16 DE MARÇO DE 2011197

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.

A presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
198[...]

Art. 5º Fica instituído o Programa Atleta Pódio destinado aos atletas pratican-
tes do esporte de alto rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas 
individuais.
§ 1º O Programa Atleta Pódio garantirá aos atletas beneficiados apoio supletivo 
visando ao seu máximo desempenho esportivo para representação oficial do 
Brasil em competições esportivas internacionais e será destinado aos atletas 
de alto rendimento nas modalidades dos programas olímpico e paraolímpico.
§ 2º Não serão beneficiados os atletas pertencentes à categoria máster ou 
similar.

Art. 6º O Programa Atleta Pódio tem como finalidade melhorar o resultado 
esportivo de atletas brasileiros em competições internacionais, por meio das 
seguintes ações:
I – viabilização de equipe técnica multidisciplinar para planejamento, trei-
namento e acompanhamento dos atletas selecionados;
II – viabilização da participação em competições internacionais;
III – realização de treinamentos e intercâmbios internacionais;
IV – fornecimento de equipamentos e materiais esportivos de alta performance.
Parágrafo único. As ações listadas nos incisos I a IV não são necessariamente 
cumulativas e serão viabilizadas por meio de convênios celebrados entre o 

197 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 17-3-2011.
198 As alterações expressas nos arts. 1º a 4º foram compiladas na Lei nº 9.615, de 24-3-1998 (Lei Pelé), 

constante desta publicação.
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Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (CPB) ou entidades nacionais de administração do desporto.

Art. 7º Para pleitear o ingresso no Programa Atleta Pódio, o atleta deverá 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – estar em plena atividade esportiva;
II – estar vinculado a uma entidade de prática esportiva ou a alguma entidade 
nacional de administração do desporto;
III – declarar se recebe qualquer tipo de patrocínio de pessoas jurídicas, públi-
cas ou privadas, o valor efetivamente recebido e qual a vigência do contrato, 
entendendo-se por patrocínio todo e qualquer valor pecuniário eventual ou 
regular diverso do salário, assim como qualquer tipo de apoio em troca de 
vinculação de marca;
IV – estar ranqueado na respectiva entidade internacional entre os 20 (vinte) 
primeiros colocados do mundo em sua modalidade ou prova específica e ser 
indicado pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto 
em conjunto com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (CPB) e o Ministério do Esporte;
V – encaminhar, para aprovação, plano esportivo, conforme critérios e mo-
delos a serem estabelecidos pelo Ministério do Esporte.

Art. 8º Os atletas serão beneficiados para um ciclo olímpico completo, sendo 
que a sua permanência no Programa Atleta Pódio será reavaliada anualmen-
te, estando condicionada ao cumprimento do plano esportivo previamente 
aprovado pelo Ministério do Esporte e à permanência no ranqueamento, 
conforme disposto no inciso IV do art. 7º.
§ 1º Para efeito desta lei, ciclo olímpico e paraolímpico é o período de 4 (quatro) 
anos compreendido entre a realização de 2 (dois) jogos olímpicos ou 2 (dois) 
jogos paraolímpicos, de verão ou de inverno, ou o que restar até a realização 
dos próximos jogos olímpicos ou jogos paraolímpicos.
§ 2º A concessão de Bolsa-Atleta na Categoria Atleta Pódio está obrigatoria-
mente vinculada à participação no programa Atleta Pódio.

Art. 9º As despesas decorrentes do Programa Atleta Pódio correrão à conta 
de recursos orçamentários específicos alocados ao Ministério do Esporte e 
no limite de suas dotações.
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Art. 10. O plano esportivo de que trata o inciso V do art. 7º deverá estar de 
acordo com o modelo e os critérios específicos para a respectiva modalidade 
esportiva, a serem definidos pelo Ministério do Esporte.

Art. 11. As formas e os prazos para a inscrição dos interessados na obtenção 
das ações previstas nos incisos I a IV do art. 7º, bem como para a prestação 
de contas dos recursos financeiros recebidos e dos resultados esportivos pro-
postos e alcançados pelos atletas beneficiados, serão fixados em regulamento.

Art. 12. Fica instituído o Programa Cidade Esportiva, destinado aos municí-
pios brasileiros incentivadores do esporte de alto rendimento em modalidades 
olímpicas e paraolímpicas, na forma do regulamento.
Parágrafo único. O Programa Cidade Esportiva poderá ser estendido aos es-
tados e ao Distrito Federal.

Art. 13. O Programa Cidade Esportiva tem como finalidade reconhecer ini-
ciativas públicas locais e regionais de apoio ao desenvolvimento do esporte 
olímpico e paraolímpico brasileiro e fomentar novas iniciativas públicas no 
mesmo sentido, na forma do regulamento.

Art. 14. Para pleitear o reconhecimento de que trata o art. 13 e o apoio do 
Programa Cidade Esportiva, o município deverá preencher os requisitos a 
serem definidos pelo Poder Executivo.

Art. 15. O Programa Cidade Esportiva será realizado por meio de instrumento 
convenial entre a União e os entes federados participantes.
Parágrafo único. As despesas decorrentes do Programa Cidade Esportiva 
referentes à parcela da União correrão à conta de recursos orçamentários 
específicos alocados ao Ministério do Esporte e no limite de suas dotações.

Art. 16. Fica criada a Rede Nacional de Treinamento, vinculada ao Ministério 
do Esporte, composta por centros de treinamento de alto rendimento, na-
cionais, regionais ou locais, articulada para o treinamento de modalidades 
dos programas olímpico e paraolímpico, desde a base até a elite esportiva.

Art. 17. A Rede Nacional de Treinamento fomentará o desenvolvimento re-
gional e local de talentos e jovens atletas, em coordenação com o Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), além de 
centros regionais e locais, na forma e condições definidas em ato do ministro 
de Estado do Esporte.
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Art. 18. O Poder Executivo publicará no Diário Oficial da União texto conso-
lidado da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.
199Art. 19. [...]

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de março de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

Guido Mantega
Miriam Belchior

Orlando Silva de Jesus Júnior
Luís Inácio Lucena Adams

200Anexo [...]

199 As alterações expressas no art. 19 foram compiladas na Lei nº  9.615, de 24-3-1998 (Lei Pelé), 
constante desta publicação.

200 As alterações expressas no anexo foram compiladas na Lei nº 10.891, de 9-7-2004 (Bolsa-Atleta), 
constante desta publicação.
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LEI Nº 12.663, DE 5 DE JUNHO DE 2012201

Dispõe sobre as medidas relativas à Copa 
das Confederações Fifa 2013, à Copa do 
Mundo Fifa 2014 e à Jornada Mundial da 
Juventude 2013, que serão realizadas no 
Brasil; altera as Leis nos 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio 
de 2003; e estabelece concessão de prêmio 
e de auxílio especial mensal aos jogadores 
das seleções campeãs do mundo em 1958, 
1962 e 1970.

A presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
[...]

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES PERMANENTES

Art. 37. É concedido aos jogadores, titulares ou reservas das seleções brasileiras 
campeãs das copas mundiais masculinas da Fifa nos anos de 1958, 1962 e 1970:
I – prêmio em dinheiro; e
II – auxílio especial mensal para jogadores sem recursos ou com recursos 
limitados.

Art. 38. O prêmio será pago, uma única vez, no valor fixo de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) ao jogador.

Art. 39. Na ocorrência de óbito do jogador, os sucessores previstos na lei 
civil, indicados em alvará judicial expedido a requerimento dos interessados, 
independentemente de inventário ou arrolamento, poder-se-ão habilitar para 
receber os valores proporcionais a sua cota-parte.

Art. 40. Compete ao Ministério do Esporte proceder ao pagamento do prêmio.

Art. 41. O prêmio de que trata esta lei não é sujeito ao pagamento de Imposto 
de Renda ou contribuição previdenciária.

201 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 6-6-2012, e retificada no de 8-6-2012.
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Art. 42. O auxílio especial mensal será pago para completar a renda mensal 
do beneficiário até que seja atingido o valor máximo do salário de benefício 
do Regime Geral de Previdência Social.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, considera-se renda mensal 1/12 
(um doze avos) do valor total de rendimentos tributáveis, sujeitos a tributação 
exclusiva ou definitiva, não tributáveis e isentos informados na respectiva 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Art. 43. O auxílio especial mensal também será pago à esposa ou companhei-
ra e aos filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos do beneficiário 
falecido, desde que a invalidez seja anterior à data em que completaram 21 
(vinte e um) anos.
§ 1º Havendo mais de um beneficiário, o valor limite de auxílio per capita 
será o constante do art. 42 desta lei, dividido pelo número de beneficiários, 
efetivos, ou apenas potenciais devido à renda, considerando-se a renda do 
núcleo familiar para cumprimento do limite de que trata o citado artigo.
§ 2º Não será revertida aos demais a parte do dependente cujo direito ao 
auxílio cessar.

Art. 44. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) administrar 
os requerimentos e os pagamentos do auxílio especial mensal.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Esporte informar ao INSS a relação 
de jogadores de que trata o art. 37 desta lei.

Art. 45. O pagamento do auxílio especial mensal retroagirá à data em que, 
atendidos os requisitos, tenha sido protocolado requerimento no INSS.

Art. 46. O auxílio especial mensal sujeita-se à incidência de Imposto sobre a 
Renda, nos termos da legislação específica, mas não é sujeito ao pagamento 
de contribuição previdenciária.

Art. 47. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. O custeio dos benefícios definidos no art. 37 desta lei e das 
respectivas despesas constarão de programação orçamentária específica do 
Ministério do Esporte, no tocante ao prêmio, e do Ministério da Previdência 
Social, no tocante ao auxílio especial mensal.

Art. 48. (Vetado.)

Art. 49. (Vetado.)
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202[...]

Art. 71. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. As disposições constantes dos arts. 37 a 47 desta lei somente 
produzirão efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Brasília, 5 de junho de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

Antonio de Aguiar Patriota
Guido Mantega

Carlos Daudt Brizola
Fernando Damata Pimentel

Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva

Aldo Rebelo
Anna Maria Buarque de Hollanda

Luis Inácio Lucena Adams

202 As alterações expressas no art. 50 foram compiladas na Lei nº 10.671, de 15-5-2003 (Estatuto de 
Defesa do Torcedor), constante desta publicação.
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LEI Nº 12.867, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013203

Regula a profissão de árbitro de futebol e 
dá outras providências.

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

Art. 1º A profissão de árbitro de futebol é reconhecida e regulada por esta lei, 
sem prejuízo das disposições não colidentes contidas na legislação vigente.

Art. 2º O árbitro de futebol exercerá atribuições relacionadas às atividades 
esportivas disciplinadas pela Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, destacando-se 
aquelas inerentes ao árbitro de partidas de futebol e as de seus auxiliares.

Art. 3º (Vetado.)

Art. 4º É facultado aos árbitros de futebol organizar-se em associações pro-
fissionais e sindicatos.

Art. 5º É facultado aos árbitros de futebol prestar serviços às entidades de ad-
ministração, às ligas e às entidades de prática da modalidade desportiva futebol.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de outubro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Manuel Dias
Aldo Rebelo

Luís Inácio Lucena Adams

203 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 11-10-2013.
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LEI Nº 13.155, DE 4 DE AGOSTO DE 2015204

(Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte)

Estabelece princípios e práticas de respon-
sabilidade fiscal e financeira e de gestão 
transparente e democrática para entidades 
desportivas profissionais de futebol; institui 
parcelamentos especiais para recuperação 
de dívidas pela União, cria a Autoridade 
Pública de Governança do Futebol (APFUT); 
dispõe sobre a gestão temerária no âmbito 
das entidades desportivas profissionais; cria 
a Loteria Exclusiva (Lotex); altera as Leis 
nos 9.615, de 24 de março de 1998, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 10.671, de 15 de maio de 
2003, 10.891, de 9 de julho de 2004, 11.345, 
de 14 de setembro de 2006, e 11.438, de 29 
de dezembro de 2006, e os Decretos-Leis 
nos 3.688, de 3 de outubro de 1941, e 204, de 
27 de fevereiro de 1967; revoga a Medida 
Provisória nº 669, de 26 de fevereiro de 
2015; cria programa de iniciação esportiva 
escolar; e dá outras providências.

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

Art. 1º Esta Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte (LRFE) estabelece prin-
cípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transpa-
rente e democrática para entidades desportivas profissionais de futebol, cria o 
Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 
Brasileiro e dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das referidas entidades.

204 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1 (Ed. extra), de 5-8-2015.
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CAPÍTULO I 
DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL DO FUTEBOL BRASILEIRO (PROFUT)

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 2º Fica criado o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade 
Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), com o objetivo de promover a gestão 
transparente e democrática e o equilíbrio financeiro das entidades despor-
tivas profissionais de futebol.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, consideram-se entidade desportiva pro-
fissional de futebol a entidade de prática desportiva envolvida em competições 
de atletas profissionais, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, as ligas em que se organizarem e as respectivas entidades de 
administração de desporto profissional.

Art. 3º A adesão ao Profut dar-se-á com o requerimento das entidades des-
portivas profissionais de futebol do parcelamento de que trata a seção II 
deste capítulo.
Parágrafo único. Para aderir ao Profut, as entidades desportivas profissionais 
de futebol deverão apresentar os seguintes documentos:
I – estatuto social ou contrato social e atos de designação e responsabilidade 
de seus gestores;
II – demonstrações financeiras e contábeis, nos termos da legislação aplicável; e
III – relação das operações de antecipação de receitas realizadas, assinada 
pelos dirigentes e pelo conselho fiscal.

Art. 4º Para que as entidades desportivas profissionais de futebol mante-
nham-se no Profut, serão exigidas as seguintes condições:
I – regularidade das obrigações trabalhistas e tributárias federais correntes, 
vencidas a partir da data de publicação desta lei, inclusive as retenções legais, 
na condição de responsável tributário, na forma da lei;
II – fixação do período do mandato de seu presidente ou dirigente máximo e 
demais cargos eletivos em até 4 (quatro) anos, permitida uma única recondução;
III – comprovação da existência e autonomia do seu conselho fiscal;
IV – proibição de antecipação ou comprometimento de receitas referentes a 
períodos posteriores ao término da gestão ou do mandato, salvo:
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 a) o percentual de até 30% (trinta por cento) das receitas referentes ao 
1º (primeiro) ano do mandato subsequente; e

 b) em substituição a passivos onerosos, desde que implique redução do 
nível de endividamento;

V – redução do défice, nos seguintes prazos:
 a) a partir de 1º de janeiro de 2017, para até 10% (dez por cento) de sua 

receita bruta apurada no ano anterior; e
 b) a partir de 1º de janeiro de 2019, para até 5% (cinco por cento) de sua 

receita bruta apurada no ano anterior;
VI – publicação das demonstrações contábeis padronizadas, separadamen-
te, por atividade econômica e por modalidade esportiva, de modo distinto 
das atividades recreativas e sociais, após terem sido submetidas a auditoria 
independente;
VII – cumprimento dos contratos e regular pagamento dos encargos relativos 
a todos os profissionais contratados, referentes a verbas atinentes a salários, 
de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de contribuições previ-
denciárias, de pagamento das obrigações contratuais e outras havidas com 
os atletas e demais funcionários, inclusive direito de imagem, ainda que não 
guardem relação direta com o salário;
VIII – previsão, em seu estatuto ou contrato social, do afastamento imediato 
e inelegibilidade, pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, de dirigente ou 
administrador que praticar ato de gestão irregular ou temerária;
IX – demonstração de que os custos com folha de pagamento e direitos de 
imagem de atletas profissionais de futebol não superam 80% (oitenta por cento) 
da receita bruta anual das atividades do futebol profissional; e
X – manutenção de investimento mínimo na formação de atletas e no futebol 
feminino e oferta de ingressos a preços populares, mediante a utilização dos 
recursos provenientes:
 a) da remuneração pela cessão de direitos de que trata o inciso I do § 2º 

do art. 28 desta lei; e
 b) (vetado).
§ 1º Sem prejuízo do disposto nos incisos I a VIII do caput deste artigo, no 
caso de entidade de administração do desporto, será exigida a representação 
da categoria de atletas no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos 
da aprovação de regulamentos das competições.
§ 2º As entidades deverão publicar, em sítio eletrônico próprio, documentos 
que atestem o cumprimento do disposto nos incisos I a X do caput deste artigo, 
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garantido o sigilo acerca dos valores pagos a atletas e demais profissionais 
contratados.
§ 3º Para os fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, será considerado 
autônomo o conselho fiscal que tenha asseguradas condições de instalação, 
de funcionamento e de independência, garantidas, no mínimo, por meio das 
seguintes medidas:
I – escolha de seus membros mediante voto ou outro sistema estabelecido 
previamente à escolha;
II – exercício de mandato de seus membros, do qual somente possam ser 
destituídos nas condições estabelecidas previamente ao seu início e deter-
minadas por órgão distinto daquele sob a sua fiscalização; e
III – existência de regimento interno que regule o seu funcionamento.
§ 4º As entidades desportivas profissionais com faturamento anual inferior 
a uma vez e meia o teto do faturamento da empresa de pequeno porte de que 
trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, ficam dispensadas do cumprimento do disposto nos incisos V e IX do 
caput deste artigo e, quanto ao disposto no inciso VI do caput deste artigo, 
ficam autorizadas a contratar contador para o exercício da função de auditor 
independente.
§ 5º Não constitui descumprimento da condição prevista no inciso VII do 
caput deste artigo a existência de débitos em discussão judicial.
§ 6º As demonstrações contábeis de que trata o inciso VI do caput deste artigo 
deverão explicitar, além de outros valores exigidos pela legislação e pelas 
normas contábeis, os referentes a:
I – receitas de transmissão e de imagem;
II – receitas de patrocínios, publicidade, luva e marketing;
III – receitas com transferência de atletas;
IV – receitas de bilheteria;
V – receitas e despesas com atividades sociais da entidade;
VI – despesas totais com modalidade desportiva profissional;
VII – despesas com pagamento de direitos econômicos de atletas;
VIII – despesas com pagamento de direitos de imagem de atletas;
IX – despesas com modalidades desportivas não profissionais; e
X – receitas decorrentes de repasses de recursos públicos de qualquer natu-
reza, origem e finalidade.
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Art. 5º A entidade de administração do desporto ou liga que organizar com-
petição profissional de futebol deverá:
I – publicar, em sítio eletrônico próprio, sua prestação de contas e demonstrações 
contábeis padronizadas, após terem sido submetidas a auditoria independente;
II – garantir a representação da categoria de atletas no âmbito dos órgãos e 
conselhos técnicos incumbidos da aprovação de regulamentos das competições;
III – assegurar a existência e a autonomia do seu conselho fiscal;
IV – estabelecer em seu estatuto ou contrato social:
 a) mandato de até 4 (quatro) anos para seu presidente ou dirigente má-

ximo e demais cargos eletivos, permitida uma única recondução; e
 b) a representação da categoria de atletas no âmbito dos órgãos e conselhos 

técnicos incumbidos da aprovação de regulamentos das competições;
V – prever, em seu regulamento geral de competições, no mínimo, as seguintes 
sanções para o descumprimento das condições previstas nos incisos I a X do 
caput do art. 4º desta lei:
 a) advertência; e
 b) proibição de registro de contrato especial de trabalho desportivo, 

para os fins do disposto no § 5º do art. 28 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998.

Parágrafo único. A aplicação das penalidades de que tratam as alíneas a e b 
do inciso V do caput deste artigo não tem natureza desportiva ou disciplinar 
e prescinde de decisão prévia da Justiça Desportiva.

Seção II 
Do Parcelamento Especial de Débitos das Entidades 

Desportivas Profissionais de Futebol perante a União

Subseção I 
Disposições Gerais

Art. 6º As entidades desportivas profissionais de futebol que aderirem ao 
Profut poderão parcelar os débitos na Secretaria da Receita Federal do Brasil 
do Ministério da Fazenda, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e no 
Banco Central do Brasil, e os débitos previstos na subseção II, no Ministério 
do Trabalho e Emprego.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos tributários ou não tributá-
rios, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data de publicação desta lei, 
constituídos ou não, inscritos ou não como dívida ativa, mesmo que em fase 
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de execução fiscal ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento ante-
rior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º O requerimento de parcelamento implica confissão irrevogável e irre-
tratável dos débitos abrangidos pelo parcelamento e configura confissão 
extrajudicial, podendo a entidade de prática desportiva profissional, a seu 
critério, não incluir no parcelamento débitos que se encontrem em discussão 
na esfera administrativa ou judicial, estejam ou não submetidos à causa legal 
de suspensão de exigibilidade.
§ 3º Para inclusão no parcelamento de que trata este capítulo de débitos que 
se encontrem vinculados a discussão administrativa ou judicial, submetidos 
ou não a hipótese legal de suspensão, o devedor deverá desistir de forma 
irrevogável, até o prazo final para adesão, de impugnações ou recursos ad-
ministrativos, de ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede 
de execução fiscal e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações 
judiciais, observado o disposto na parte final do § 2º deste artigo.
§ 4º O devedor poderá ser intimado, a qualquer tempo, pelo órgão ou autori-
dade competente a comprovar que protocolou requerimento de extinção dos 
processos, com resolução do mérito.

Art. 7º A dívida objeto do parcelamento será consolidada, no âmbito de 
cada órgão responsável pela cobrança, na data do pedido, e deverá ser paga 
em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas, com redução de 70% (setenta por 
cento) das multas, 40% (quarenta por cento) dos juros e 100% (cem por cento) 
dos encargos legais.
§ 1º O valor das parcelas de que trata este artigo não poderá ser inferior a 
R$ 3.000,00 (três mil reais).
§ 2º As reduções previstas no caput deste artigo não serão cumulativas com 
outras reduções admitidas em lei.
§ 3º Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de juros em 
percentuais diversos dos estabelecidos no caput deste artigo, prevalecerão 
os percentuais nele referidos, aplicados sobre o saldo original das multas ou 
dos juros.
§ 4º Enquanto não consolidado o parcelamento, a entidade desportiva deverá 
calcular e recolher, mensalmente, parcela equivalente ao montante dos dé-
bitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações indicado 
no requerimento de parcelamento, observado o disposto no § 1º deste artigo.
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§ 5º O valor de cada uma das parcelas, determinado na forma deste artigo, 
será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até 
o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês 
em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§ 6º A entidade desportiva profissional de futebol poderá reduzir:
I – em 50% (cinquenta por cento), o valor da 1ª (primeira) a 24ª (vigésima 
quarta) prestações mensais;
II – em 25% (vinte e cinco por cento), o valor da 25ª (vigésima quinta) a 48ª 
(quadragésima oitava) prestações mensais; e
III – em 10% (dez por cento), o valor da 49ª (quadragésima nona) a 60ª (sexa-
gésima) prestações mensais.
§ 7º As prestações vencerão no último dia útil de cada mês.
§ 8º Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as 
prestações devidas desde o mês de adesão até o mês anterior ao da conclusão 
da consolidação dos débitos parcelados nos termos do disposto neste artigo.

Art. 8º Na hipótese de os débitos a serem parcelados estarem vinculados a 
depósitos administrativos ou judiciais, os percentuais de redução previstos 
no caput do art. 7º desta lei serão aplicados sobre o valor do débito atuali-
zado à época do depósito e somente incidirão sobre o valor das multas de 
mora e de ofício, das multas isoladas, dos juros de mora e do encargo legal 
efetivamente depositados.

Art. 9º O requerimento de parcelamento deverá ser apresentado até o último 
dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta lei.
§ 1º O deferimento do parcelamento não autoriza o levantamento de garan-
tias eventualmente existentes, as quais somente poderão ser liberadas após a 
quitação do parcelamento ao qual o débito garantido esteja vinculado, exceto 
a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira, o qual poderá, a requerimento da entidade desportiva, ser utili-
zado para quitação automática do saldo da dívida ou de parcelas vincendas 
de que trata o caput do art. 7º desta lei.
§ 2º (Vetado.)
§ 3º (Vetado.)
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Art. 10. Não serão devidos honorários advocatícios ou qualquer verba de 
sucumbência nas ações judiciais que, direta ou indiretamente, vierem a ser 
extintas em decorrência de adesão ao parcelamento de que trata esta seção.

Art. 11. Ao parcelamento de que trata esta seção não se aplica o disposto no 
§ 1º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no § 10 do art. 1º da Lei 
nº 10.684, de 30 de maio de 2003.

Subseção II 
Das Condições Específicas para o Parcelamento de Débitos 

relativos ao FGTS e às Contribuições instituídas pela 
Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001

Art. 12. As dívidas das entidades desportivas profissionais de futebol rela-
tivas ao FGTS e às contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110, 
de 29 de junho de 2001, poderão ser parceladas em até 180 (cento e oitenta) 
prestações mensais, observadas as condições estabelecidas nesta subseção.
§ 1º O deferimento dos parcelamentos de débitos será feito pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, direta-
mente, ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante autorização.
§ 2º As reduções previstas no caput do art. 7º desta lei não se aplicam aos 
débitos relativos ao FGTS destinados à cobertura de importâncias devidas 
aos trabalhadores.
§ 3º Nas hipóteses em que o trabalhador fizer jus à utilização de valores de 
sua conta vinculada ao FGTS durante o período de vigência do parcelamento, 
a entidade deverá, sob pena de rescisão, antecipar os recolhimentos relativos 
ao trabalhador, podendo observar o valor da parcela vigente para realizar 
as antecipações.
§ 4º O valor do débito, para fins de quitação da parcela e do saldo remanes-
cente do parcelamento, será atualizado conforme a Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990.

Art. 13. Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem parcelados 
nos termos desta lei serão automaticamente convertidos em renda para o 
FGTS após aplicação das reduções para pagamento ou parcelamento.
Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, deve o juiz deter-
minar à Caixa Econômica Federal que proceda à emissão da guia própria e 
providencie sua quitação com os valores depositados.
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Art. 14. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e 
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito devido ao FGTS.

Art. 15. Ao parcelamento dos débitos de que trata esta subseção aplica-se 
o disposto na subseção I, exceto o disposto no art. 8º desta lei, cabendo ao 
Conselho Curador do FGTS, nos termos do inciso IX do art. 5º da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, a determinação dos demais critérios a serem aplicados 
ao parcelamento.

Subseção III 
Da Rescisão do Parcelamento

Art. 16. Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento 
dos benefícios concedidos:
I – o descumprimento do disposto no art. 4º desta lei, observado o disposto 
nos arts. 21 a 24 desta lei;
II – a falta de pagamento de 3 (três) parcelas; ou
III – a falta de pagamento de até 2 (duas) prestações, se extintas todas as 
demais ou vencida a última prestação do parcelamento.
Parágrafo único. É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.

Art. 17. Rescindido o parcelamento:
I – será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se 
os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência 
dos fatos geradores; e
II – será deduzido do valor referido no inciso I deste artigo o valor corres-
pondente às prestações extintas.

Art. 18. Na hipótese de rescisão do parcelamento, a entidade desportiva de 
que trata o parágrafo único do art. 2º desta lei não poderá beneficiar-se de 
incentivo ou benefício fiscal previsto na legislação federal nem poderá receber 
repasses de recursos públicos federais da administração direta ou indireta 
pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data da rescisão.
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CAPÍTULO II 
DA AUTORIDADE PÚBLICA DE GOVERNANÇA 

DO FUTEBOL (APFUT)

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 19. Fica criada, no âmbito do Ministério do Esporte, a Autoridade Pública 
de Governança do Futebol (APFUT), sem aumento de despesa, com as se-
guintes competências:
I – fiscalizar as obrigações previstas no art. 4º desta lei e, em caso de des-
cumprimento, comunicar ao órgão federal responsável para fins de exclusão 
do Profut;
II – expedir regulamentação sobre procedimento de fiscalização do cumpri-
mento das condições previstas nos incisos II a X do caput do art. 4º desta lei;
III – requisitar informações e documentos às entidades desportivas profis-
sionais; e
IV – elaborar e aprovar o seu regimento interno.
§ 1º A APFUT contará com a participação de representantes do Poder Executivo 
federal e da sociedade civil, garantida a participação paritária de atletas, 
dirigentes, treinadores e árbitros, na forma do regulamento.
§ 2º Na fiscalização do cumprimento das obrigações de que trata o inciso I 
do caput deste artigo, a APFUT poderá fixar prazos para que sejam sanadas 
irregularidades.
§  3º O apoio e o assessoramento técnico à APFUT serão prestados pelo 
Ministério do Esporte.
§ 4º Decreto do Poder Executivo federal disporá sobre a organização e o fun-
cionamento da APFUT, inclusive sobre os procedimentos e ritos necessários 
ao exercício de sua finalidade.

Seção II 
Da Apuração de Eventual Descumprimento das 

Condições Previstas no art. 4º desta Lei

Art. 20. Para apurar eventual descumprimento das condições previstas no 
art. 4º desta lei, a APFUT agirá de ofício ou quando provocada mediante 
denúncia fundamentada.
§ 1º São legitimados para apresentar a denúncia referida no caput deste artigo:
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I – a entidade nacional ou regional de administração do desporto;
II – a entidade desportiva profissional;
III – o atleta profissional vinculado à entidade desportiva profissional denunciada;
IV – a associação ou o sindicato de atletas profissionais;
V – a associação de empregados de entidade desportiva profissional;
VI – a associação ou o sindicato de empregados das entidades de que tratam 
os incisos I e II do art. 45 desta lei; e
VII – o Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 2º A APFUT poderá averiguar teor de denúncia noticiada em pelo menos 2 
(dois) veículos de grande circulação, se a considerar fundamentada.

Art. 21. No caso de denúncia recebida, relacionada a eventual descumprimento 
das condições previstas no art. 4º desta lei, a APFUT deverá, nos termos do 
regulamento, notificar a entidade beneficiária do parcelamento para apre-
sentar sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 22. Esgotado o prazo para apresentação da defesa e recebimento das 
informações, a APFUT decidirá motivadamente acerca do descumprimento 
do disposto no art. 4º desta lei, podendo:
I – arquivar a denúncia;
II – advertir a entidade desportiva profissional;
III – advertir a entidade desportiva profissional e fixar prazo de até 180 (cento 
e oitenta) dias para que regularize a situação objeto da denúncia; ou
IV – comunicar o fato ao órgão federal responsável pelo parcelamento para 
que este proceda à efetiva exclusão do parcelamento.

Art. 23. A APFUT poderá deixar de realizar a comunicação a que se refere 
o inciso IV do caput do art. 22 desta lei, caso:
I – a entidade desportiva profissional, quando cabível:
 a) adote mecanismos de responsabilização pessoal dos dirigentes e mem-

bros de conselho que tiverem dado causa às irregularidades; e
 b) regularize a situação que tenha motivado a advertência;
II – a entidade de administração do desporto ou liga aplique a sanção prevista 
na alínea b do inciso V do caput do art. 5º.
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CAPÍTULO III 
DA GESTÃO TEMERÁRIA NAS ENTIDADES 
DESPORTIVAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL

Art. 24. Os dirigentes das entidades desportivas profissionais de futebol, inde-
pendentemente da forma jurídica adotada, têm seus bens particulares sujeitos 
ao disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1º Para os fins do disposto nesta lei, dirigente é todo aquele que exerça, 
de fato ou de direito, poder de decisão na gestão da entidade, inclusive seus 
administradores.
§ 2º Os dirigentes de entidades desportivas profissionais respondem solidária 
e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados e pelos atos de gestão irregular 
ou temerária ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto.
§ 3º O dirigente que, tendo conhecimento do não cumprimento dos deveres 
estatutários ou contratuais por seu predecessor ou pelo administrador com-
petente, deixar de comunicar o fato ao órgão estatutário competente será 
responsabilizado solidariamente.

Art. 25. Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária praticados pelo 
dirigente aqueles que revelem desvio de finalidade na direção da entidade 
ou que gerem risco excessivo e irresponsável para seu patrimônio, tais como:
I – aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros;
II – obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte 
ou possa resultar prejuízo para a entidade desportiva profissional;
III – celebrar contrato com empresa da qual o dirigente, seu cônjuge ou 
companheiro, ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, sejam sócios ou administradores, exceto no caso de contratos 
de patrocínio ou doação em benefício da entidade desportiva;
IV – receber qualquer pagamento, doação ou outra forma de repasse de recur-
sos oriundos de terceiros que, no prazo de até 1 (um) ano, antes ou depois do 
repasse, tenham celebrado contrato com a entidade desportiva profissional;
V – antecipar ou comprometer receitas referentes a períodos posteriores ao 
término da gestão ou do mandato, salvo:
 a) o percentual de até 30% (trinta por cento) das receitas referentes ao 

primeiro ano do mandato subsequente; ou
 b) em substituição a passivos onerosos, desde que implique redução do 

nível de endividamento;
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VI – formar défice ou prejuízo anual acima de 20% (vinte por cento) da receita 
bruta apurada no ano anterior;
VII – atuar com inércia administrativa na tomada de providências que asse-
gurem a diminuição dos défices fiscal e trabalhista determinados no art. 4º 
desta lei; e
VIII – não divulgar de forma transparente informações de gestão aos asso-
ciados e torcedores.
§ 1º Em qualquer hipótese, o dirigente não será responsabilizado caso:
I – não tenha agido com culpa grave ou dolo; ou
II – comprove que agiu de boa-fé e que as medidas realizadas visavam a evitar 
prejuízo maior à entidade.
§ 2º Para os fins do disposto no inciso IV do caput deste artigo, também será 
considerado ato de gestão irregular ou temerária o recebimento de qualquer 
pagamento, doação ou outra forma de repasse de recursos por:
I – cônjuge ou companheiro do dirigente;
II – parentes do dirigente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; e
III – empresa ou sociedade civil da qual o dirigente, seu cônjuge ou compa-
nheiro ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, sejam sócios ou administradores.
§ 3º Para os fins do disposto no inciso VI do caput deste artigo, não serão 
considerados atos de gestão irregular ou temerária o aumento de endivi-
damento decorrente de despesas relativas ao planejamento e à execução de 
obras de infraestrutura, tais como estádios e centros de treinamento, bem 
como a aquisição de terceiros dos direitos que envolvam a propriedade plena 
de estádios e centros de treinamento:
I – desde que haja previsão e comprovação de elevação de receitas capazes 
de arcar com o custo do investimento; e
II – desde que estruturados na forma de financiamento-projeto, por meio de 
sociedade de propósito específico, constituindo um investimento de capital 
economicamente separável das contas da entidade.

Art. 26. Os dirigentes que praticarem atos de gestão irregular ou temerária 
poderão ser responsabilizados por meio de mecanismos de controle social 
internos da entidade, sem prejuízo da adoção das providências necessárias 
à apuração das eventuais responsabilidades civil e penal.
§ 1º Na ausência de disposição específica, caberá à assembleia geral da entidade 
deliberar sobre a instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade.
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§ 2º A assembleia geral poderá ser convocada por 15% (quinze por cento) dos 
associados com direito a voto para deliberar sobre a instauração de proce-
dimento de apuração de responsabilidade dos dirigentes, caso, após 3 (três) 
meses da ciência do ato tido como de gestão irregular ou temerária:
I – não tenha sido instaurado o referido procedimento; ou
II – não tenha sido convocada assembleia geral para deliberar sobre os pro-
cedimentos internos de apuração da responsabilidade.
§ 3º Caso constatada a responsabilidade, o dirigente será considerado inele-
gível por 10 (dez) anos para cargos eletivos em qualquer entidade desportiva 
profissional.

Art. 27. Compete à entidade desportiva profissional, mediante prévia delibe-
ração da assembleia geral, adotar medida judicial cabível contra os dirigentes 
para ressarcimento dos prejuízos causados ao seu patrimônio.
§ 1º Os dirigentes contra os quais deva ser proposta medida judicial ficarão 
impedidos e deverão ser substituídos na mesma assembleia.
§ 2º O impedimento previsto no § 1º deste artigo será suspenso caso a me-
dida judicial não tenha sido proposta após 3 (três) meses da deliberação da 
assembleia geral.

CAPÍTULO IV 
DAS LOTERIAS

Art. 28. Fica o Poder Executivo federal autorizado a instituir a loteria instan-
tânea exclusiva (Lotex), tendo como tema marcas, emblemas, hinos, símbolos, 
escudos e similares relativos às entidades de prática desportiva da modalidade 
futebol, implementada em meio físico ou virtual.
§ 1º A loteria de que trata o caput deste artigo será autorizada pelo Ministério 
da Fazenda e executada diretamente, pela Caixa Econômica Federal, ou in-
diretamente, mediante concessão.
§ 2º Poderá participar do concurso de prognóstico a entidade de prática des-
portiva da modalidade futebol que, cumulativamente:
I – ceder os direitos de uso de sua denominação, marca, emblema, hino, 
símbolos e similares para divulgação e execução do concurso; e
II – publicar demonstrações financeiras nos termos do inciso VI do art. 4º 
desta lei.
§ 3º (Vetado.)
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§ 4º Da totalidade da arrecadação de cada emissão da Lotex, 65% (sessenta e 
cinco por cento) serão destinados à premiação, 10% (dez por cento) ao Ministério 
do Esporte para serem aplicados em projetos de iniciação desportiva escolar, 
2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) para as entidades de prática 
desportiva referidas no inciso I do § 2º deste artigo, 18,3% (dezoito inteiros e 
três décimos por cento) para despesas de custeio e manutenção, 3% (três por 
cento) para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), conforme disposto na 
Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, e o restante formará a renda 
líquida, de acordo com a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 5º Fica a Caixa Econômica Federal autorizada, no que se refere à loteria 
instantânea exclusiva (Lotex) e outros concursos que utilizem ou venham a 
utilizar a imagem de agremiações de futebol, a negociar com as respectivas 
entidades de prática desportiva todos os aspectos relacionados com a utili-
zação de suas denominações, marcas, emblemas, hinos, símbolos e similares.
§ 6º (Vetado.)
§ 7º (Vetado.)

Art. 29. (Vetado.)

Art. 30. (Vetado.)

CAPÍTULO V 
DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DAS SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAS DESPORTIVAS PROFISSIONAIS

Art. 31. (Vetado.)

Art. 32. (Vetado.)

Art. 33. (Vetado.)

Art. 34. (Vetado.)

Art. 35. (Vetado.)

Art. 36. (Vetado.)
205[...]

205 As alterações expressas nos arts. 38 e 40 a 43 foram compiladas nas respectivas leis alteradas, 
constantes desta publicação.
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CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Aplicam-se a todas entidades desportivas previstas no parágrafo 
único do art. 13 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, o disposto nos arts. 24 
a 27 desta lei.

Art. 45. Observadas as condições de ingresso referidas no parágrafo único 
do art. 3º desta lei, poderão aderir aos parcelamentos a que se refere a seção II 
do capítulo I desta lei:
I – as entidades nacionais e regionais de administração do desporto referidas 
nos incisos III e IV do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998; e
II – as entidades de prática desportiva referidas no inciso VI do parágrafo 
único do art. 13 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que não estejam 
envolvidas em competições de atletas profissionais, nos termos dos arts. 26 
e 28 da referida lei.
§ 1º As entidades referidas no inciso I do caput deste artigo deverão observar 
as condições de manutenção previstas nos incisos I, II, III, VI, VII e VIII do 
caput do art. 4º desta lei e no inciso I do caput do art. 5º desta lei.
§ 2º As entidades referidas no inciso II do caput deste artigo deverão observar 
as condições de manutenção previstas nos incisos I, II, III, VI, VII e VIII do 
caput do art. 4º desta lei.
§ 3º As condições previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo serão fiscalizadas pela 
APFUT, que comunicará aos órgãos federais responsáveis os casos de des-
cumprimento, para fins de exclusão do parcelamento e providências cabíveis 
quanto à isenção fiscal.
§ 4º O Poder Executivo regulamentará de forma diferenciada este artigo.
§ 5º (Vetado.)

Art. 46. Serão exigidas:
I – a partir da entrada em vigor desta lei, as condições previstas nos incisos I 
a VII do caput do art. 4º desta lei; e
II – a partir de 1º de janeiro de 2016, as condições previstas:
 a) nos incisos VIII a X do caput do art. 4º desta lei; e
 b) no parágrafo único do art. 4º desta lei.

Art. 47. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, o 
Ministério do Trabalho e Emprego, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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e a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, no âmbito de suas atribui-
ções, editarão as normas necessárias à execução dos parcelamentos previstos 
nesta lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo divulgará, semestralmente, o valor da 
arrecadação de receitas resultante da adesão aos parcelamentos de que trata 
esta lei, detalhado no menor nível possível, observado o disposto no art. 198 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Art. 48. (Vetado.)

Art. 49. (Vetado.)

Art. 50. Ficam os tribunais regionais do trabalho, ou outro órgão definido 
por determinação dos próprios tribunais, autorizados a instaurar o regime 
centralizado de execução (ato trabalhista) para as entidades desportivas de 
que trata o § 10 do art. 27 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.

Art. 51. (Vetado.)

Art. 52. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 53. Fica revogada a Medida Provisória nº 669, de 26 de fevereiro de 2015.

Brasília, 4 de agosto de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy

Manoel Dias
Nelson Barbosa

George Hilton
Luís Inácio Lucena Adams
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LEI Nº 13.322, DE 28 DE JULHO DE 2016206

Altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de 1998, 
que institui normas gerais sobre desporto, para 
dispor sobre o controle de dopagem, 12.780, 
de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre 
medidas tributárias referentes à realização, 
no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos 
Jogos Paralímpicos de 2016, 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, e 8.010, de 29 de março 
de 1990; e dá outras providências.

O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da 
República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
207[...]

Art. 2º É dispensável a licitação para a contratação pela administração pública 
federal do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem para realizar as 
atividades relacionadas ao inciso II do caput do art. 48-B da Lei nº 9.615, de 
24 de março de 1998.
[...]

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de julho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Maurício Quintella

Ronaldo Nogueira de Oliveira
Gilberto Kassab

Leonardo Picciani

206 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 29-7-2016.
207 As alterações expressas no art. 1º foram compiladas na Lei nº 9.615, de 24-3-1998 (Lei Pelé), cons-

tante desta publicação.
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DECRETO Nº 4.960, DE 19 DE JANEIRO 
DE 2004208

Cria a Comissão Nacional de Prevenção 
da Violência e Segurança nos Espetáculos 
Esportivos (Consegue).

O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso VI, alínea a, da Constituição, e

Considerando a necessidade de desenvolver instrumentos e implementar me-
didas que assegurem permanente melhoria e contribuam para o constante 
aperfeiçoamento das condições de segurança nos locais de prática desportiva;

Considerando que os espetáculos desportivos públicos no país, particular-
mente, nos estádios de futebol, revelam um quadro de insegurança e vio-
lência que frequentemente ameaçam, intimidam e desrespeitam o torcedor;

Considerando que compete ao Ministério do Esporte supervisionar e coor-
denar as ações destinadas à implantação de políticas e medidas de fiscali-
zação, com a finalidade de promover a modernização dos meios de organi-
zação e promoção dos espetáculos esportivos em geral em todo país;

Considerando, finalmente, a competência do Ministério da Justiça, por 
intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para elaborar 
propostas de legislação e regulamentação em assuntos de segurança pú-
blica, referentes ao setor público e ao setor privado; decreta:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Ministério do Esporte, a Comissão 
Nacional de Prevenção da Violência e Segurança nos Espetáculos Esportivos 
(Consegue), com a finalidade de apoiar e acompanhar a implantação da política 
nacional de prevenção da violência e segurança nos espetáculos esportivos.

Art. 2º Para o efeito do disposto no art. 1º, compete à Consegue:
I – propor medidas capazes de reduzir os índices de acidentes, violência e 
criminalidade nos estádios e locais de práticas desportivas;

208 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 20-1-2004.
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II – apoiar as iniciativas adotadas com base na Lei nº 10.671, de 15 de maio 
de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor;
III – acompanhar a implantação de políticas públicas que visem à segurança 
dos torcedores, bem como à adequação e melhoria dos estádios;
IV – articular os diversos órgãos públicos e organizações da sociedade civil 
para a cooperação, a troca de experiências e o desenvolvimento regular das 
ações conjuntas necessárias à efetividade da política nacional de prevenção 
da violência e segurança nos espetáculos esportivos;
V – identificar, sistematizar e apoiar a disseminação, em âmbito nacional, das 
melhores práticas verificadas na área esportiva, de caráter local ou estadual;
VI – elaborar e difundir diretrizes e orientações técnicas para o aperfeiçoa-
mento das estratégias de ação pelos diversos agentes e nos vários setores 
envolvidos com o esporte;
VII – propor e opinar sobre normas e regulamentações para o funcionamento 
dos estádios e a realização de espetáculos esportivos em condições de con-
forto e segurança;
VIII – articular o apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento, a im-
plementação e a avaliação de medidas de caráter estratégico ou prioritário, 
para a implantação da política nacional de prevenção da violência e segurança 
nos espetáculos esportivos, por meio de convênios e parcerias com os vários 
órgãos públicos e organizações da sociedade civil;
IX – acompanhar a implementação das políticas propostas e colaborar para 
o seu aperfeiçoamento em cada localidade ou estabelecimento esportivo; e
X – elaborar seu regimento interno.

Art. 3º A Consegue será integrada pelos seguintes membros:
I – 2 (dois) representantes do Ministério do Esporte;
II – 2 (dois) representantes do Ministério da Justiça;
III – 1 (um) representante do Conselho Nacional de Defesa Civil (Condec); e
IV – 5 (cinco) representantes da sociedade civil organizada e autoridades de 
notória experiência no tema, escolhidos dentre pessoas reconhecidas por sua 
atuação na área de segurança nos estádios.

Art. 4º A Consegue será presidida pelo ministro de Estado do Esporte.
§ 1º O presidente, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo 
vice-presidente, indicado pelo ministro de Estado da Justiça.
§ 2º O presidente da Consegue terá voto de qualidade.
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Art. 5º O ministro de Estado do Esporte e o ministro de Estado da Justiça no-
mearão, para mandato de 2 (dois) anos, os titulares e os suplentes da Consegue, 
respeitada a composição de que trata o art. 3º.
§ 1º O presidente da Consegue poderá, sempre que necessário ou conveniente, 
convidar autoridades ou representantes da sociedade civil organizada para 
participar de suas reuniões.
§ 2º A função dos membros da Consegue é de relevante interesse público e 
não será remunerada.
§ 3º Eventuais despesas com diárias e passagens dos membros da Consegue 
correrão à conta dos órgãos ou entidades que representam.

Art. 6º A Consegue se reunirá ordinariamente a cada 3 (três) meses, sempre 
no primeiro mês de cada trimestre e, extraordinariamente, por convocação 
do seu presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros.
Parágrafo único. Quando realizadas na capital federal, os ministérios do Esporte 
e da Justiça darão apoio técnico e administrativo às reuniões da Consegue.

Art. 7º A Consegue aprovará, em sua segunda reunião ordinária, o seu 
Regimento Interno, observadas as disposições do presente decreto.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de janeiro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos

Agnelo Santos Queiroz Filho
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DECRETO Nº 5.342 DE 14 DE JANEIRO 
DE 2005209

Regulamenta a Lei nº 10.891, de 9 de julho 
de 2004, que institui a Bolsa-Atleta.

O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.891, de 9 
de julho de 2004, decreta:

Art. 1º A Bolsa-Atleta, instituída pela Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, 
será implementada pelo Ministério do Esporte que, com base na dotação 
orçamentária específica, disporá sobre os procedimentos operacionais para 
a concessão do benefício e distribuição que assegure o atendimento a todas 
as categorias de beneficiários.
210Art. 2º Podem ser beneficiários da Bolsa-Atleta:
I – na categoria Atleta de Base, o atleta de 14 (catorze) a 19 (dezenove) anos 
de idade que:
 a) tenha participado com destaque das categorias iniciantes, em competi-

ções organizadas no ano anterior ao do pleito direta ou indiretamente 
por entidade nacional de administração do desporto, reconhecidas 
pelo Ministério do Esporte;

 b) tenha obtido o primeiro, segundo ou terceiro lugar em modalidade 
individual ou tenha sido considerado um dos 10 (dez) melhores atletas, 
por sexo, em modalidade coletiva; e

 c) continue treinando para competições nacionais oficiais;
II – na categoria Atleta Estudantil, o atleta de 14 (catorze) a 20 (vinte) anos 
de idade que:
 a) tenha participado dos jogos estudantis ou universitários nacionais 

organizados no ano anterior ao do pleito direta ou indiretamente 
pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), reconhecidos pelo Ministério do Esporte;

209 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 17-1-2005.
210 Artigo com nova redação dada pelo Decreto nº 7.802, de 13-9-2012.
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 b) tenha obtido o primeiro, segundo ou terceiro lugar em modalidade 
individual ou tenha sido considerado um dos 3 (três) melhores atletas, 
por sexo, em modalidade coletiva; e

 c) continue treinando para competições nacionais oficiais;
III – na categoria Atleta Nacional, o atleta a partir de 14 (catorze) anos de 
idade que:
 a) tenha obtido na competição máxima da temporada nacional da moda-

lidade, indicada pela entidade nacional de administração do desporto, 
no ano anterior ao do pleito, o primeiro, segundo ou terceiro lugar, 
e continue treinando para competições nacionais ou internacionais 
oficiais; ou

 b) esteja em primeiro, segundo ou terceiro lugar no ranking nacional de 
sua modalidade, indicado pela entidade nacional de administração 
do desporto, e continuem treinando para competições nacionais ou 
internacionais oficiais;

IV – na categoria Atleta Internacional, o atleta a partir de 14 (catorze) anos que:
 a) tenha integrado a seleção nacional de sua modalidade, representando 

o Brasil em campeonatos ou jogos sul-americanos, pan-americanos 
ou mundiais;

 b) tenha obtido primeiro, segundo ou terceiro lugar em competição re-
conhecida pela confederação da modalidade como um dos principais 
eventos; e

 c) continue treinando para competições internacionais oficiais.
V – na categoria Atleta Olímpico ou Paraolímpico, o atleta que:
 a) tenha representado o Brasil nos últimos Jogos Olímpicos ou Paraolímpicos 

adultos organizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ou Comitê 
Paralímpico Internacional (IPC), como titular em modalidade individual 
ou com seu nome presente na súmula de modalidade coletiva;

 b) continue treinando para competições internacionais oficiais; e
 c) cumpra os outros critérios fixados pelo Ministério do Esporte; e
VI – na categoria Atleta Pódio, o atleta de modalidade individual olímpica 
ou paraolímpica vinculado ao Programa Atleta Pódio.
211Art. 3º A concessão da Bolsa-Atleta, destinada prioritariamente aos atle-
tas praticantes do esporte de alto rendimento em modalidades olímpicas e 

211 Artigo com nova redação dada pelo Decreto nº 7.802, de 13-9-2012.
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paraolímpicas, deverá ser requerida junto ao Ministério do Esporte, por meio 
de formulário próprio acompanhado dos seguintes documentos:
I – cópia do documento de identidade e do registro no Cadastro de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda (CPF);
II – declaração da entidade desportiva, dispensada na categoria Atleta Estudantil, 
atestando que o atleta:
 a) está vinculado à entidade; e
 b) encontra-se em plena atividade esportiva e participa regularmente de 

treinamento para competições nacionais ou internacionais oficiais;
III – declaração da entidade nacional de administração do desporto, dispen-
sada na categoria Atleta Estudantil, acompanhada de cópia da súmula da 
competição que configura hipótese prevista no art. 2º, atestando que o atleta:
 a) está regularmente inscrito junto à entidade nacional de administração 

do desporto;
 b) está vinculado à entidade estadual de administração do desporto; e
 c) tenha obtido primeiro, segundo ou terceiro lugar na competição na-

cional ou internacional, conforme o caso, no ano anterior ao do pleito 
do benefício;

IV – declaração de instituição de ensino, exigida apenas na categoria Atleta 
Estudantil, atestando que o atleta:
 a) está regularmente matriculado, com indicação do curso e nível de 

estudo;
 b) encontra-se em plena atividade esportiva e participa regularmente 

de treinamento para competições oficiais; e
 c) tenha obtido primeiro, segundo ou terceiro lugar em competição 

representando a instituição nos jogos estudantis ou universitários 
nacionais reconhecidos pelo Ministério do Esporte, no ano anterior 
ao do pleito do benefício;

V – declaração sobre valores recebidos como patrocínio de pessoas jurídi-
cas públicas ou privadas, incluído qualquer montante percebido eventual 
ou regularmente, diverso do salário, e qualquer tipo de apoio em troca de 
vinculação de marca; e
VI – plano esportivo anual, com plano de treinamento, objetivos e metas 
esportivas para o ano de recebimento do benefício.
§ 1º O Conselho Nacional do Esporte deliberará acerca dos pleitos submetidos 
pelo ministro de Estado do Esporte para concessão de bolsas para atletas de 
modalidades não olímpicas ou paraolímpicas, podendo autorizar o pagamento 
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do benefício no exercício subsequente, observado o Plano Nacional do Desporto, 
a disponibilidade financeira e o limite imposto pelo § 4º do art. 1º da Lei 
nº 10.891, de 2004.
§ 2º Caso não preenchidos os requisitos previstos no caput, o candidato será 
notificado pelo Ministério do Esporte para, no prazo de 30 (trinta) dias, com-
plementar a documentação ou as informações, sob pena de indeferimento 
do pedido.
§ 3º O plano esportivo anual será elaborado conforme modelo disponibilizado 
pelo Ministério do Esporte.
§ 4º Ato do ministro de Estado do Esporte definirá critérios para análise dos 
planos esportivos anuais e instituirá comissão para sua avaliação.

Art. 4º Deferido o pedido, o atleta terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da notificação para assinatura do termo de adesão junto ao agente operador 
credenciado, sob pena de perda do direito ao benefício, podendo o prazo ser 
dilatado por igual período pelo Ministério do Esporte, desde que compro-
vada a justa causa por meio de atestado emitido pela entidade nacional de 
administração do desporto respectiva ou instituição de ensino, no caso de 
categoria atleta estudantil.
Parágrafo único. O termo de adesão terá suas cláusulas e condições padroni-
zadas pelo Ministério do Esporte e será firmado por meio do agente operador 
com o atleta.

Art. 5º A bolsa será paga ao beneficiário a partir do mês subsequente ao da 
assinatura do termo de adesão pelo beneficiário ou seu responsável legal, no 
caso de menor de 18 (dezoito) anos, na forma do art. 4º.
Parágrafo único. O benefício será cancelado quando o atleta deixar de satisfazer 
quaisquer dos requisitos exigidos para sua concessão, diante de condenação 
por uso de doping e comprovada utilização de documento ou declaração falsos 
para obtenção do benefício.

Art. 6º O Ministério do Esporte manterá em seu endereço eletrônico re-
lação atualizada dos atletas beneficiados com a Bolsa-Atleta, informando, 
no mínimo, o nome, o tipo da bolsa, a modalidade esportiva e a cidade de 
residência do atleta.

Art. 7º Qualquer interessado poderá impugnar a concessão da Bolsa-Atleta 
junto ao Ministério do Esporte, mediante requerimento, o qual deverá estar 
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instruído com os elementos comprobatórios ou com os indícios que motivem 
a impugnação.
§ 1º Formalizada a impugnação, será instaurado procedimento administra-
tivo para aferir a responsabilidade do atleta, aplicando-se, no que couber, o 
disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, observado o contraditório 
e a ampla defesa.
§ 2º Acolhida a impugnação, será cancelada a Bolsa-Atleta, com ressarci-
mento à administração dos valores recebidos pelo atleta beneficiado, de-
vidamente corrigidos, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da 
notificação do devedor.
212Art. 8º O atleta beneficiado deverá apresentar ao Ministério do Esporte 
prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da última 
parcela.
§ 1º A prestação de contas deverá conter:
I – declaração da entidade desportiva, ou da instituição de ensino na catego-
ria Atleta Estudantil, atestando que o atleta manteve-se em plena atividade 
esportiva durante o período de recebimento do benefício; e
II – declaração da entidade nacional de administração do desporto, dispensada 
na categoria Atleta Estudantil, atestando que o atleta:
 a) manteve-se regularmente inscrito junto à entidade; e
 b) participou de competição promovida pela entidade no período de 

recebimento do benefício, especificando denominação, data, local e 
resultados obtidos.

§ 2º Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo ou não tenha sido 
aprovada, o benefício não será renovado até que seja regularizada a pendência.

Art. 9º A não aprovação da prestação de contas obrigará o atleta ou seu 
responsável a restituir os valores recebidos indevidamente, na forma do § 2º 
do art. 7º.
213Art. 9º-A. Ato do ministro de Estado do Esporte disporá sobre:
I – critérios e procedimentos complementares para o pleito, para a concessão 
e para a renovação do benefício;
II – critérios para reconhecimento de competições; e

212 Artigo com nova redação dada pelo Decreto nº 7.802, de 13-9-2012.
213 Artigo acrescido pelo Decreto nº 7.802, de 13-9-2012.
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III – prazos, forma de ingresso, prestação de contas, metas esportivas propostas 
e resultados alcançados pelos atletas do programa Atleta Pódio.

Art. 10. O Ministério do Esporte poderá celebrar acordos e convênios com 
os estados, municípios, Distrito Federal e entidades de administração do 
desporto, visando à participação dessas unidades na implementação do pro-
grama Bolsa-Atleta.

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de janeiro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Agnelo Santos Queiroz Filho
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DECRETO Nº 5.958, DE 7 DE NOVEMBRO 
DE 2006214

Dispõe sobre a criação da Medalha Mérito 
Desportivo Militar e dá outras providências.

O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 77 e 146 da 
Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, decreta:

Art. 1º Fica criada a Medalha Mérito Desportivo Militar nos termos deste 
decreto.

Art. 2º A Medalha Mérito Desportivo Militar é destinada a agraciar militares 
brasileiros que tenham se destacado em competições desportivas nacionais 
e internacionais, bem como militares e civis brasileiros ou estrangeiros que 
tenham prestado relevantes serviços ao desporto militar do Brasil.

Art. 3º No exterior, a entrega da Medalha Mérito Desportivo Militar será 
feita pelo adido militar de Defesa do Brasil ou, na sua falta, pela autoridade 
diplomática brasileira no local ou, ainda, por autoridade para tal designada 
pelo ministro de Estado da Defesa.

Art. 4º A medalha de honra ao mérito a que se refere este decreto fica in-
cluída na alínea d do art. 2º do Decreto nº 40.556, de 17 de dezembro de 1956, 
a seguir à Medalha do Mérito Mauá.

Art. 5º A Medalha Mérito Desportivo Militar será concedida pelo ministro 
de Estado da Defesa, a quem cabe baixar os atos complementares necessários 
à implementação do disposto neste decreto.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de novembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Waldir Pires

214 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 8-11-2006.
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DECRETO Nº 6.180, DE 3 DE AGOSTO DE 2007 215

Regulamenta a Lei nº  11.438, de 29 de 
dezembro de 2006, que trata dos incentivos 
e benefícios para fomentar as atividades 
de caráter desportivo.

O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.438, de 29 
de dezembro de 2006, decreta:

CAPÍTULO I 
DOS INCENTIVOS AO DESPORTO

Art. 1º A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2015, 
inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na 
declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apu-
ração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio di-
reto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo 
Ministério do Esporte.
§ 1º As deduções de que trata o caput ficam limitadas:
I – relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por cento) do imposto devido, 
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, em cada período de apuração;
II – relativamente à pessoa física, a 6% (seis por cento) do imposto devido na 
declaração de ajuste anual, conjuntamente com as deduções de que trata o 
art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 2º As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de que trata o caput 
para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
§ 3º Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros 
benefícios fiscais e deduções em vigor.

215 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 6-8-2007.
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§ 4º Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor 
de projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica 
vinculada ao doador ou patrocinador.
§ 5º Consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador:
I – a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, admi-
nistrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação ou nos 12 (doze) 
meses anteriores;
II – o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os depen-
dentes do patrocinador, do doador ou dos titulares, administradores, acio-
nistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doador, 
nos termos do inciso I deste parágrafo; e
III – a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha 
como titulares, administradores acionistas ou sócios alguma das pessoas a 
que se refere o inciso II deste parágrafo.

CAPÍTULO II 
DA APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS

Art. 2º Os incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter 
desportivo, de que trata o art. 1º, obedecerão ao disposto neste decreto e nos 
demais atos normativos que os ministérios do Esporte e da Fazenda, por in-
termédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expedirem no exercício 
de suas respectivas atribuições.

Art. 3º Para os efeitos deste decreto, considera-se:
I – projeto desportivo: o conjunto de ações organizadas e sistematizadas por 
entidades de natureza esportiva, destinado à implementação, à prática, ao 
ensino, ao estudo, à pesquisa e ao desenvolvimento do desporto, atendendo 
a pelo menos uma das manifestações desportivas previstas no art. 4º;
II – entidade de natureza esportiva: pessoa jurídica de direito público, ou 
de direito privado com fins não econômicos, cujo ato constitutivo disponha 
expressamente sobre sua finalidade esportiva;
III – apoio direto: patrocínio ou doação efetuados diretamente pelo patroci-
nador ou doador ao proponente;
IV – patrocínio:
 a) transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que 

trata o inciso VIII, de numerário para realização de projetos desportivos 
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e paradesportivos, com finalidade promocional e institucional de 
publicidade; e

 b) cobertura de gastos ou a utilização de bens, móveis ou imóveis, do 
patrocinador, sem transferência de domínio, para a realização de 
projetos desportivos e paradesportivos, pelo proponente de que trata 
o inciso VIII;

V – doação:
 a) transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que 

trata o inciso VIII, de numerário, bens ou serviços para a realização 
de projetos desportivos e paradesportivos, desde que não empregados 
em publicidade, ainda que para divulgação das atividades objeto do 
respectivo projeto; e

 b) distribuição gratuita de ingresso para eventos de caráter desportivo e 
paradesportivos por pessoa jurídica a empregados e seus dependentes 
legais ou a integrantes de comunidades de vulnerabilidade social;

VI – patrocinador: pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, 
que apoie projetos desportivos ou paradesportivos aprovados pelo Ministério 
do Esporte nos termos do inciso IV;
VII – doador: pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que 
apoie projetos desportivos ou paradesportivos aprovados pelo Ministério do 
Esporte nos termos do inciso V; e
VIII – proponente: pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado 
com fins não econômicos, de natureza esportiva, que tenha projetos aprovados 
nos termos deste decreto.
§ 1º O disposto no inciso I do caput aplica-se, no que couber, aos projetos 
paradesportivos.
§ 2º Os recursos provenientes de doações e patrocínios efetuados nos termos 
deste decreto deverão ser depositados e movimentados em conta bancária 
específica, no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal, que tenha 
por titular o proponente do projeto desportivo ou paradesportivo aprovado.

Art. 4º Os projetos desportivos e paradesportivos, em cujo favor serão cap-
tados e direcionados os recursos oriundos dos incentivos previstos no art. 1º, 
atenderão a pelo menos uma das seguintes manifestações:
I – desporto educacional, cujo público beneficiário deverá ser de alunos re-
gularmente matriculados em instituição de ensino de qualquer sistema, nos 
termos dos arts. 16 a 20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, evitando-se 
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a seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade 
de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para 
o exercício da cidadania e a prática do lazer;
II – desporto de participação, caracterizado pela prática voluntária, com-
preendendo as modalidades desportivas com finalidade de contribuir para a 
integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde 
e educação e na preservação do meio ambiente; e
III – desporto de rendimento, praticado segundo regras nacionais e interna-
cionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades 
do país e estas com as de outras nações.
Parágrafo único. Poderão receber os recursos oriundos dos incentivos previstos 
no art. 1º os projetos desportivos ou paradesportivos destinados a promover 
a inclusão social por meio do esporte, preferencialmente em comunidades 
de vulnerabilidade social.

Art. 5º É vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos previstos no 
art. 1º para o pagamento de remuneração de atletas profissionais, nos termos 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, em qualquer modalidade desportiva.
§  1º Considera-se remuneração, para os efeitos deste decreto, a definição 
constante dos arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
§ 2º É vedada, ainda, a utilização dos recursos de que trata o caput para o 
pagamento de quaisquer despesas relativas à manutenção e organização de 
equipes desportivas ou paradesportivas profissionais de alto rendimento, 
nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 9.615, de 1998, 
ou de competições profissionais, nos termos do parágrafo único do art. 26 
daquela lei.

CAPÍTULO III 
DA COMISSÃO TÉCNICA

Art. 6º A avaliação e a aprovação do enquadramento dos projetos apresen-
tados na forma prevista nos arts. 7º e 8º cabem à Comissão Técnica, de que 
trata o art. 7º.

Art. 7º A Comissão Técnica será composta por 6 (seis) membros, sendo:
I – 3 (três) representantes governamentais, indicados pelo ministro de Estado 
do Esporte; e
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II – 3 (três) representantes dos setores desportivo e paradesportivo, indicados 
pelo Conselho Nacional do Esporte.
§ 1º Compete ao ministro de Estado do Esporte designar os integrantes da 
Comissão Técnica.
§ 2º O presidente da Comissão Técnica será designado pelo ministro de Estado 
do Esporte entre os representantes governamentais.
§ 3º O presidente da Comissão Técnica terá direito, além do voto comum, ao 
voto de qualidade.
§ 4º O Ministério do Esporte disponibilizará à Comissão Técnica a estrutura 
e o apoio necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos.
§ 5º A participação na Comissão Técnica será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada.
§ 6º Compete ao Ministério do Esporte o pagamento de diárias e passagens 
para os membros da Comissão Técnica que não residirem no local de reali-
zação das reuniões.
§ 7º A Comissão Técnica reunir-se-á ordinariamente, conforme calendário 
estabelecido pelos seus membros, e, extraordinariamente, quando convocada 
pelo seu presidente.
§ 8º O quórum de reunião da Comissão Técnica é o de maioria absoluta dos 
membros e o quórum de aprovação, de maioria simples dos presentes.

CAPÍTULO IV 
DOS PROJETOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS

Seção I 
Do Cadastramento dos Proponentes

Art. 8º O proponente de projeto desportivo ou paradesportivo, de que trata 
o art. 3º, deverá cadastrar-se previamente junto ao Ministério do Esporte.
§ 1º O Ministério do Esporte estabelecerá requisitos necessários e indispen-
sáveis para o cadastramento do proponente.
§ 2º O cadastramento dar-se-á por meio eletrônico, conforme especificado 
pelo Ministério do Esporte.
§ 3º Somente serão analisados pela Comissão Técnica os projetos cujos pro-
ponentes estejam com o cadastro devidamente atualizado junto ao Ministério 
do Esporte.
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Seção II 
Da Apresentação dos Projetos

Art. 9º Os projetos desportivos e paradesportivos serão acompanhados dos 
seguintes documentos, sem prejuízo de outros a serem definidos pelo Ministério 
do Esporte, sob pena de não serem avaliados pela Comissão Técnica:
I – pedido de avaliação do projeto dirigido à Comissão Técnica, com a indi-
cação da manifestação desportiva, nos termos do art. 4º;
II – cópias autenticadas do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do 
estatuto e das respectivas alterações, da ata da assembleia que empossou a 
atual diretoria, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do documento de iden-
tidade dos diretores ou responsáveis legais, todas relativas ao proponente;
III – descrição do projeto contendo justificativa, objetivos, cronograma de 
execução física e financeira, estratégias de ação, metas qualitativas e quan-
titativas e plano de aplicação dos recursos;
IV – orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados são com-
patíveis com os praticados no mercado ou enquadrados nos parâmetros es-
tabelecidos pelo Ministério do Esporte;
V – comprovação da capacidade técnico-operativa do proponente;
VI – comprovação de funcionamento do proponente há, no mínimo, 1 (um) 
ano; e
VII – nos casos de construção ou reforma de imóvel, comprovação de pleno 
exercício dos poderes inerentes à propriedade do respectivo imóvel ou da 
posse, conforme dispuser o Ministério do Esporte.
§ 1º Considerando a especificidade de cada caso, o Ministério do Esporte 
ou a Comissão Técnica poderão exigir documentação complementar para 
avaliação do projeto apresentado.
§ 2º O Ministério do Esporte poderá estabelecer modelos para apresentação dos 
projetos e parâmetros de valores para itens apresentados no orçamento analítico.
§ 3º O Ministério do Esporte poderá exigir que as aquisições de bens e serviços 
comuns, relacionados aos projetos desportivos ou paradesportivos, ocorra 
por meio da modalidade pregão eletrônico.
§ 4º O registro de inadimplência do proponente no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) impede a avaliação do 
projeto desportivo ou paradesportivo pela Comissão Técnica.
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Art. 10. Na hipótese de o projeto desportivo ou paradesportivo versar sobre 
incentivo fiscal a título de doação, conforme previsto na alínea b do inciso V 
do art. 3º, dele deverá constar, necessariamente:
I – a quantidade prevista de ingressos que serão distribuídos;
II – o valor unitário do ingresso que será igual ou inferior ao definido pela 
entidade promotora do evento desportivo, que deverá guardar compatibilidade 
com outros eventos da mesma natureza; e
III – a comunidade de vulnerabilidade social beneficiária da distribuição 
gratuita dos ingressos individuais, se for o caso.
§ 1º A distribuição dos ingressos será individual, vedado o fornecimento de 
mais de um ingresso por integrante do público beneficiário.
§ 2º O valor correspondente aos ingressos não devidamente distribuídos será 
restituído pelo proponente, por ocasião da prestação de contas final.
§ 3º É vedada a distribuição gratuita de ingressos para locais com preço acima 
da média cobrada para o evento.

Art. 11. As despesas administrativas relacionadas aos projetos ficam limi-
tadas a 15% (quinze por cento) do orçamento total, devendo haver previsão 
específica no orçamento analítico.
§ 1º Para os efeitos deste decreto, entende-se por despesas administrativas 
aquelas executadas na atividade-meio do projeto, excluídos os gastos com 
pagamento de pessoal indispensável à execução das atividades-fim.
§  2º Os encargos sociais e trabalhistas, de recolhimento obrigatório pelo 
empregador, poderão ser incluídos no orçamento analítico, observando-se, 
quanto às despesas administrativas, o limite estabelecido no caput.

Art. 12. Nenhuma aplicação dos recursos previstos neste decreto poderá ser 
feita por meio de qualquer tipo de intermediação.
§ 1º A contratação de serviços destinados à elaboração dos projetos desportivos 
ou paradesportivos ou à captação de recursos não configura a intermediação 
prevista no caput.
§ 2º O Ministério do Esporte estabelecerá os limites máximos para as despesas 
de contratação dos serviços de que trata o § 1º, podendo, inclusive, estabelecer 
gradações quanto à manifestação desportiva envolvida no projeto desportivo 
ou paradesportivo apresentado.

Art. 13. É vedada a inclusão no projeto de despesas para aquisição de espa-
ços publicitários em qualquer meio de comunicação com os recursos de que 
trata o art. 1º.
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Art. 14. As receitas e apoios economicamente mensuráveis que eventualmente 
sejam auferidos em razão do projeto devem estar previstos no orçamento analítico.

Art. 15. É vedada a cobrança de qualquer valor pecuniário dos beneficiá-
rios de projetos voltados para a prática de atividade regular desportiva ou 
paradesportiva.

Art. 16. Nos projetos desportivos e paradesportivos, desenvolvidos com re-
cursos oriundos dos incentivos previstos no art. 1º, deverão constar ações 
com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e 
portadoras de deficiência.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o Ministério do Esporte 
poderá estabelecer outras formas para a democratização do acesso a produtos 
e serviços resultantes dos projetos desportivos e paradesportivos aprovados.

Art. 17. Os projetos de desporto educacional, que visem à prática de ativi-
dade regular desportiva ou paradesportiva, deverão contemplar, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) dentre os beneficiários, de alunos regularmente 
matriculados no sistema público de ensino.

Seção III 
Da Análise e Aprovação dos Projetos

Art. 18. Os procedimentos administrativos relativos à apresentação, prazos, 
protocolização, recebimento, seleção, análise, aprovação, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação de resultados e emissão de laudo de avaliação final 
dos projetos desportivos e paradesportivos, para os fins deste decreto, serão 
definidos pelo ministro de Estado do Esporte.

Art. 19. Os projetos serão protocolizados no Ministério do Esporte e enca-
minhados ao presidente da Comissão Técnica, que os remeterá à área com-
petente, para manifestação.

Art. 20. Em qualquer fase do processo, a Comissão Técnica, seu presidente 
ou a área afim do Ministério do Esporte poderão solicitar diligências.

Art. 21. Quando da análise dos projetos apresentados, a Comissão Técnica 
observará os seguintes parâmetros:
I – não concentração por proponente, por modalidade desportiva ou para-
desportiva, por manifestação desportiva ou paradesportiva ou por regiões 
geográficas nacionais;
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II – capacidade técnico-operativa do proponente;
III – atendimento prioritário a comunidades em situação de vulnerabilidade 
social; e
IV – inexistência de outro patrocínio, doação ou benefício específico para as 
ações inseridas no projeto.

Art. 22. Só poderão ser apresentados até 6 (seis) projetos por proponente no 
ano-calendário.
Parágrafo único. Os projetos encaminhados em número superior ao disposto 
no caput não serão analisados pela Comissão Técnica.

Art. 23. A Comissão Técnica poderá aprovar parcialmente o projeto apresentado.

Art. 24. É vedada a concessão de incentivo a projeto desportivo:
I – que venha a ser desenvolvido em circuito privado, assim considerado 
aquele em que o público destinatário seja previamente definido, em razão de 
vínculo comercial ou econômico com o patrocinador, doador ou proponente; e
II – em que haja comprovada capacidade de atrair investimentos, indepen-
dente dos incentivos de que trata este decreto.

Art. 25. Da decisão da Comissão Técnica ou de seu presidente caberá pedido 
de reconsideração à Comissão Técnica no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. É irrecorrível a decisão tomada pela Comissão Técnica em 
pedido de reconsideração.

Art. 26. Nos casos de não atendimento tempestivo de diligência requerida 
ao proponente, indeferimento do projeto ou do pedido de reconsideração, o 
projeto será rejeitado e devolvido ao interessado.

Seção IV 
Da Captação

Art. 27. Publicar-se-á no Diário Oficial da União extrato do projeto aprovado, 
contendo:
I – título do projeto;
II – número de registro no Ministério do Esporte;
III – instituição proponente e respectivo CNPJ;
IV – manifestação desportiva beneficiada;
V – valor autorizado para captação, especificando-se se patrocínio ou doação;
VI – prazo de validade da autorização para captação.
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Parágrafo único. A publicação de que trata o caput somente ocorrerá após a 
comprovação da regularidade fiscal e tributária do proponente nas esferas 
federal, estadual, distrital e municipal, nos termos da legislação em vigor.

Art. 28. A captação dos recursos far-se-á após a publicação do respectivo ato 
de autorização no Diário Oficial da União.
§ 1º Para início da execução do projeto desportivo ou paradesportivo aprovado 
com valor efetivamente captado abaixo do valor autorizado para captação, 
deverá o proponente apresentar plano de trabalho ajustado, que não desvir-
tue os objetivos do projeto autorizado e comprove a sua viabilidade técnica.
§ 2º Nos casos de nenhuma captação ou captação parcial dos recursos auto-
rizados no prazo estabelecido, os projetos poderão ser prorrogados, a pedido 
do proponente, nos limites, condições, termos e prazos estabelecidos no ato 
de prorrogação, de acordo com normas expedidas pelo Ministério do Esporte, 
ficando o proponente impedido de promover a captação até manifestação da 
Comissão Técnica.
§ 3º O proponente só poderá efetuar despesas após a captação integral dos 
recursos autorizados ou posteriormente à aprovação do plano de trabalho 
ajustado pela Comissão Técnica.

Art. 29. A captação de quaisquer recursos deve ser informada em até 3 (três) 
dias úteis ao Ministério do Esporte, devendo conter, conforme o caso, nome, 
CPF, razão social e CNPJ do doador ou patrocinador, dados do proponente, 
título do projeto (ou número) e valor recebido.

Seção V 
Do Acompanhamento, da Avaliação e da Prestação de Contas

Art. 30. Os recursos provenientes de doações ou patrocínios efetuados nos 
termos deste decreto serão depositados e movimentados em conta bancária 
específica, no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal, que tenha 
por titular o proponente do projeto desportivo ou paradesportivo aprovado.

Art. 31. Para efeito do cumprimento do disposto no art. 29, a conta bancária 
para movimentação de recursos incentivados a que se refere o art. 1º será 
exclusiva para fins de cumprimento do projeto aprovado.
§ 1º Todos os recursos provenientes da captação serão movimentados, obri-
gatoriamente, na conta específica referida no caput durante todo o período 
da execução.
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§ 2º O Ministério do Esporte e os órgãos de controle interno e externo terão 
acesso aos extratos e saldos das contas correntes referidas no caput durante toda 
a execução do plano de trabalho até o encerramento da prestação de contas.
§ 3º Somente serão considerados recursos incentivados aqueles depositados 
na conta referida no caput.

Art. 32. Todo projeto desportivo ou paradesportivo beneficiário dos recur-
sos incentivados de que trata este decreto será monitorado e avaliado pelo 
Ministério do Esporte.
Parágrafo único. As atividades de acompanhamento e avaliação técnica dos 
projetos poderão ser delegadas aos estados, Distrito Federal e municípios, 
bem como a órgãos ou entidades da administração pública federal e dos 
demais entes federados, mediante instrumento jurídico que defina direitos 
e deveres mútuos.

Art. 33. Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente 
durante e ao término de sua execução pelo Ministério do Esporte, ou por 
intermédio de entidades que receberem delegação.
§ 1º O Ministério do Esporte e suas entidades delegadas poderão utilizar-se 
dos serviços profissionais de peritos, antes da aprovação, durante e ao final da 
execução dos projetos, permitida a indenização de despesas com deslocamento e 
pagamento de pró-labore ou de ajuda de custo para vistorias, quando necessário.
§  2º A entidade de natureza esportiva que receber recursos de que trata 
o art. 1º ficará sujeita a apresentar prestação de contas final do total dos 
recursos recebidos, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após o término do 
projeto desportivo ou paradesportivo, acompanhada de relatório final de 
cumprimento do objeto, sem prejuízo da apresentação de contas parcial, a 
critério do Ministério do Esporte.
§ 3º A avaliação referida neste artigo comparará os resultados esperados e 
atingidos, os objetivos previstos e alcançados, os custos estimados e reais e 
a repercussão da iniciativa na comunidade e no desenvolvimento do esporte.
§ 4º Com base na avaliação técnica, realizada diretamente ou por intermédio 
de entidades delegadas, o Ministério do Esporte emitirá laudo de avaliação 
final sobre a fiel aplicação dos recursos, observadas as instruções pertinentes.
§ 5º O laudo de avaliação final compreenderá, ainda, a verificação do cum-
primento da legislação financeira aplicável, mediante o exame das prestações 
de contas, nos termos deste decreto e instruções complementares.
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CAPÍTULO V 
DAS PENALIDADES

Art. 34. Constituem infração aos dispositivos deste decreto:
I – o recebimento pelo patrocinador ou doador de qualquer vantagem finan-
ceira ou material em decorrência do patrocínio ou da doação que com base 
nele efetuar;
II – agir o patrocinador, o doador ou o proponente com dolo, fraude ou si-
mulação para utilizar incentivo nele previsto;
III – desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos projetos dos 
recursos, bens, valores ou benefícios com base nele obtidos;
IV – adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva be-
neficiada pelos incentivos nele previstos;
V – o descumprimento de qualquer das suas disposições ou das estabelecidas 
em sua regulamentação.

Art. 35. As infrações aos dispositivos deste decreto, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis, sujeitarão:
I – o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não recolhido, além 
das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação;
II – o infrator ao pagamento de multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor 
da vantagem auferida indevidamente, sem prejuízo do disposto no inciso I.
Parágrafo único. O proponente é solidariamente responsável por inadimplência 
ou irregularidade verificada quanto ao disposto no inciso I do caput.

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. O Ministério do Esporte e a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
estabelecerão, de acordo com as respectivas competências, os procedimentos 
para o cumprimento dos arts. 34 e 35 deste decreto.

Art. 37. Todos os recursos utilizados no apoio direto a projetos desportivos 
e paradesportivos previstos neste decreto deverão ser disponibilizados na 
rede mundial de computadores pelo Ministério do Esporte.
Parágrafo único. Os projetos autorizados, além da publicação no Diário Oficial 
da União, serão disponibilizados na página oficial na internet do Ministério do 
Esporte, no endereço www.esporte.gov.br, contendo a razão social e CPNJ 
do proponente, número e nome do projeto, número do processo, valor autorizado 
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para captação, valor captado e abrangência geográfica e quantitativa de aten-
dimento do projeto.

Art. 38. A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes de projetos 
desportivos e paradesportivos, culturais e de produção audiovisual e artística 
financiados com recursos públicos mencionará o apoio institucional com a 
inserção da bandeira nacional, nos termos da Lei nº 5.700, de 1º de setembro 
de 1971.

Art. 39. O Ministério do Esporte informará à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, até o último dia útil do mês de março de cada ano-calendário, os 
valores correspondentes a doação ou patrocínio, destinados ao apoio direto 
a projetos desportivos e paradesportivos, no ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações de que trata o caput serão prestadas na forma 
e condições a serem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 40. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de suas 
atribuições, a fiscalização dos incentivos previstos neste decreto.

Art. 41. O valor máximo das deduções de que trata o art.  1º será fixado 
anualmente em ato do Poder Executivo, com base em percentual da renda 
tributável das pessoas físicas e do imposto sobre a renda devido por pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro real.
Parágrafo único. Do valor máximo a que se refere o caput o Poder Executivo 
fixará os limites a serem aplicados para cada uma das manifestações de que 
trata o art. 4º.

Art. 42. Sem prejuízo do disposto no art. 166 da Constituição, o Ministério 
do Esporte encaminhará ao Congresso Nacional relatórios detalhados acerca 
da destinação e regular aplicação dos recursos provenientes das deduções e 
benefícios fiscais previstos neste decreto, para fins de acompanhamento e 
fiscalização orçamentária das operações realizadas.

Art. 43. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de agosto de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega

Orlando Silva de Jesus Júnior
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DECRETO Nº 6.187, DE 14 DE AGOSTO DE 2007 216

Regulamenta a Lei nº  11.345, de 14 de 
setembro de 2006, institui o concurso de 
prognóstico denominado Timemania, 
estabelece os critérios de participação e 
adesão das entidades de prática desportiva 
da modalidade de futebol profissional e 
dispõe sobre o parcelamento de débitos 
tributários e não tributários e para com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), e dá outras providências.

O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso  IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.  16 da Lei 
nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, decreta:

Art. 1º Fica instituído o concurso de prognóstico específico sobre resultado 
de sorteios de números, nomes ou símbolos, denominado Timemania, au-
torizado pela Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, como modalidade de 
loteria federal regida pelo Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, que 
se submete ao estabelecido neste decreto.

Art. 2º O concurso de prognóstico será executado pela Caixa Econômica 
Federal, mediante extração em datas prefixadas, por meio de escolha de nú-
meros, símbolos ou nomes de 80 (oitenta) entidades de prática desportiva da 
modalidade de futebol profissional, disciplinado em instrumento normativo 
aprovado pelo Ministério da Fazenda, especialmente em relação às definições, 
apostas, seus valores, distribuição de prêmios mediante rateio, periodicidade, 
sistema de extração e demais regras lotéricas.

Art. 3º A destinação total dos recursos arrecadados em cada sorteio dar-se-á 
nos seguintes termos:
I – 46% (quarenta e seis por cento), para o valor dos prêmios;
II – 22% (vinte e dois por cento), para remuneração das entidades de prática 
desportiva da modalidade de futebol profissional que cederem os direitos 

216 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 15-8-2007.
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de uso de suas denominações, marcas, emblemas, hinos ou símbolos para 
divulgação e execução do concurso de prognóstico;
III – 20% (vinte por cento), para o custeio e manutenção do serviço;
IV – 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:
 a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, para os órgãos gestores de es-

portes dos estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e 
integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito 
da educação básica e superior;

 b) 1/3 (um terço), para as ações dos clubes sociais, de acordo com os 
projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes (CBC);

V – 3% (três por cento), para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), insti-
tuído pela Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994;
VI – 3% (três por cento), para o Fundo Nacional de Saúde, que destinará os 
recursos, exclusivamente, para ações das Santas Casas de Misericórdia, de 
entidades hospitalares sem fins econômicos e de entidades de saúde de rea-
bilitação física de portadores de deficiência, desde que mantenham convênio 
com o Sistema Único de Saúde há pelo menos 10 (dez) anos da publicação da 
Lei nº 11.345, de 2006;
VII – 2% (dois por cento), para atender aos fins previstos no § 1º do art. 56 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, observado o disposto nos §§ 2º ao 5º 
do citado artigo;
VIII – 1% (um por cento), para o orçamento da seguridade social.
§ 1º Sobre o total dos recursos destinados aos prêmios a que se refere o inciso I 
incidirá o imposto sobre a renda, na forma prevista no art. 14 da Lei nº 4.506, 
de 30 de novembro de 1964.
§ 2º O direito ao resgate dos prêmios a que se refere o inciso I prescreve em 
90 (noventa) dias contados da data de realização do sorteio.
§ 3º Os recursos de premiação não procurados dentro do prazo de prescri-
ção serão destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior (Fies).
§ 4º A Caixa Econômica Federal fará a apuração e o repasse dos valores que 
compõem o recolhimento ao Tesouro Nacional, em favor dos beneficiários 
legais de que tratam os incisos IV, V, VI e VIII, na forma disciplinada pelo 
Ministério da Fazenda.
§  5º A aplicação dos recursos referentes à alínea  b do inciso  IV, geridos 
diretamente pela CBC ou de forma descentralizada por meio de convê-
nio com entidades que lhe são filiadas, sujeita-se aos princípios gerais da 
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administração pública e aos planos de trabalho previamente aprovados e 
submetidos à prestação de contas e fiscalização do Ministério do Esporte, 
conforme regulamentação.
§ 6º No caso das Santas Casas de Misericórdia referidas no inciso VI, a enti-
dade de classe de representação nacional delas informará ao Fundo Nacional 
de Saúde aquelas que deverão receber prioritariamente os recursos.
§ 7º As entidades de reabilitação física referidas no inciso VI são aquelas que 
prestem atendimento a seus assistidos em caráter multidisciplinar mediante 
as ações combinadas de profissionais de nível superior.

Art. 4º A entidade de prática desportiva da modalidade de futebol profissional 
que pretender participar da Timemania deverá atender às condições previs-
tas neste decreto e satisfazer cumulativamente, perante a Caixa Econômica 
Federal, os seguintes requisitos:
I – autorizar mediante instrumento de compromisso elaborado pela Caixa 
Econômica Federal, o direito de uso de sua denominação nas programações 
das loterias de prognósticos esportivos e da Timemania;
II – apresentar os atos constitutivos da entidade requerente, ata de eleição 
de sua diretoria, e cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e da cédula de identidade dos atuais dirigentes;
III – apresentar, para os fins do art. 15 da Lei nº 11.345, de 2006, declaração 
firmada pelos dirigentes, sob as penas da lei, de que não têm contra si nenhu-
ma condenação por crime doloso ou contravenção, em qualquer instância da 
Justiça, tanto Federal como Estadual, e certidões negativas de distribuição de 
ações criminais da Justiça Federal e Estadual contra os atuais dirigentes no foro 
onde tem sede a entidade desportiva ou, em caso de haver certidão positiva, 
apresentar a correspondente certidão narratória judicial que informe a inexis-
tência de condenação transitada em julgado por crime doloso ou contravenção;
IV – firmar compromisso, mediante instrumento de adesão, que deverá ser 
celebrado 30 (trinta) dias contados da data de publicação deste decreto, conforme 
modelo elaborado pela Caixa Econômica Federal e aprovado pelo Ministério 
da Fazenda, o qual conterá os termos, regras, condições e critérios do concurso 
de prognóstico de que trata este decreto, e as seguintes obrigações:
 a) ceder, de forma irretratável e irrevogável, os direitos de uso de sua 

denominação, marca, emblema, hino ou de seus símbolos para divul-
gação e execução do concurso, pelo prazo não inferior a 240 (duzentos 
e quarenta) meses;
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 b) autorizar a destinação, diretamente pela Caixa Econômica Federal, da 
importância da remuneração de que trata o inciso II do art. 3º e dos 
valores de remuneração ou pagamentos pelo uso de sua denomina-
ção, marca, emblema, hino ou símbolos, em quaisquer concursos de 
prognósticos esportivos para pagamento de débitos com o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), com a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), inclusive os relativos 
às contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de 
junho de 2001;

 c) autorizar a Caixa Econômica Federal disponibilizar aos órgãos e 
entidades credoras acesso às contas específicas, como também aos 
dados relativos ao saldo dessas contas e aos valores creditados men-
salmente provenientes da remuneração de que trata o inciso II do 
art. 3º, dos valores de remuneração ou pagamentos pelo uso de sua 
denominação, marca, emblema, hino ou símbolos, em quaisquer con-
cursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federal 
e aos depósitos efetuados pela entidade de prática desportiva;

 d) reconhecer que os valores da remuneração escriturados em conta 
corrente especial de sua titularidade são indisponíveis e vinculados à 
quitação de débitos, parcelados ou não, junto ao INSS, à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e com o FGTS, inclusive os relativos às contribuições instituídas pela 
Lei Complementar nº 110, de 2001;

V – elaborar, até o último dia útil do mês de abril de cada ano, independente-
mente da forma societária adotada, demonstrações financeiras que separem 
as atividades do futebol profissional das atividades recreativas e sociais, na 
forma definida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, segundo padrões 
e critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, divulgá-las 
por meio eletrônico, em sítio próprio da entidade desportiva e publicá-las em 
jornal de grande circulação, após auditadas por auditores independentes.
§ 1º A habilitação prévia de que trata o caput tornar-se-á definitiva, na forma 
do art. 5º da Lei nº 11.345, de 2006, mediante a apresentação pela entidade de 
prática desportiva da modalidade de futebol profissional, à Caixa Econômica 
Federal, das certidões de regularidade emitidas pelo INSS, pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 
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pelo agente operador do FGTS, no prazo217 de até 90 (noventa) dias contados 
da publicação deste decreto.
§ 2º Os comprovantes de regularidade de que trata o § 1º são representa-
dos por Certidões Negativas de Débito (CND) ou Certidões Positivas com 
Efeito de Negativa (CPD-EN), emitidas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e por Certificado de 
Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF) emitido pelo 
agente operador do FGTS.

Art. 5º A participação de entidade de prática desportiva da modalidade de 
futebol profissional na Timemania, além dos requisitos previstos no art. 4º, 
condiciona-se ao enquadramento em um dos grupos a seguir definidos:
I – grupo 1: times de futebol profissional qualificados para participar da 
“Série A” do Campeonato Brasileiro durante o ano de 2007;
II – grupo 2: times de futebol profissional qualificados para participar da 
“Série B” do Campeonato Brasileiro durante o ano de 2007;
III – grupo 3: times de futebol profissional que, estando em atividade e não 
sendo integrantes dos grupos 1 ou 2, atendam ao disposto no § 3º, até que se 
complete o número de participantes previsto no art. 2º;
IV – grupo 4: times de futebol profissional que, estando em atividade e não 
sendo integrantes dos grupos 1, 2 ou 3, atendam ao disposto no § 3º e excedam 
o número de participantes previsto no art. 2º.
§ 1º Para os efeitos dos incisos III e IV do caput deste artigo, considera-se em 
atividade o time de futebol profissional que tenha disputado o respectivo 
campeonato estadual nos últimos 2 (dois) anos, em uma das 2 (duas) divisões 
principais e esteja qualificado para participar dessas divisões em 2007.
§ 2º O Ministério do Esporte publicará relação dos times de futebol profissio-
nal que poderão compor os grupos mencionados nos incisos I a IV do caput 
deste artigo.
§ 3º Para a seleção dos times de futebol profissional de que tratam os inci-
sos III e IV do caput deste artigo, serão adotados os critérios abaixo descritos, 
excludentes entre si, na seguinte ordem de preferência:
I – maior número de títulos de campeão estadual de cada unidade da federação, 
até 2006;

217 O Decreto nº  6.284, de 5-12-2007, fixou o prazo para que as entidades de prática desportiva 
da modalidade de futebol profissional que aderiram ao concurso de prognóstico denominado 
Timemania satisfaçam as obrigações previstas no § 1º do art. 4º do Decreto nº 6.187, de 14-8-2007.
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II – título de campeão, em qualquer ano, observada a seguinte ordem: Campeonato 
Brasileiro “Série A”, Campeonato Brasileiro “Série B”, Campeonato Brasileiro 
“Série C”, ainda que disputados sob outras denominações, Taça Brasil ou 
Copa do Brasil;
III – título de campeão, em qualquer ano, em algum dos seguintes torneios 
regionais: Torneio Rio-São Paulo, Copa Centro-Oeste, Copa Nordeste, Copa 
Norte, Copa Sul ou Sul-Minas;
IV – participação em, no mínimo, 7 (sete) edições da “Série A” do Campeonato 
Brasileiro, ainda que disputada sob outra denominação;
V – participação em, no mínimo, 5 (cinco) edições da “Série B” do Campeonato 
Brasileiro, ainda que disputada sob outra denominação.
§ 4º Em caso de empate na classificação dos times de futebol profissional a 
que se refere o § 1º, serão adotados os critérios de desempate abaixo descritos, 
excludentes entre si, na seguinte ordem de preferência:
I – maior número de títulos de campeão da “Série A” do Campeonato Brasileiro, 
maior número de participações na “Série A” do Campeonato Brasileiro, melhor 
classificação na “Série A” do Campeonato Brasileiro, ainda que disputado sob 
outra denominação, nesta ordem;
II – maior número de títulos de campeão da “Série B” do Campeonato Brasileiro, 
maior número de participações na “Série B” do Campeonato Brasileiro, melhor 
classificação na “Série B” do Campeonato Brasileiro, ainda que disputado sob 
outra denominação, nesta ordem;
III – maior número de títulos de campeão da “Série C” do Campeonato Brasileiro, 
maior número de participações na “Série C” do Campeonato Brasileiro, melhor 
classificação na “Série C” do Campeonato Brasileiro, ainda que disputado sob 
outra denominação, nesta ordem;
IV – maior número de títulos de campeão estadual;
V – maior número de títulos de campeão da Taça Brasil ou Copa do Brasil;
VI – maior número de títulos de campeão de torneios regionais.
§ 5º Poderão figurar no volante da Timemania os times de futebol profissio-
nal que integrarem os grupos 1, 2 e 3, até o limite máximo de participantes 
disposto no art. 2º.

Art. 6º Os valores da remuneração referida no inciso II do art. 3º terão a 
seguinte distribuição:
I – 20% (vinte por cento) do total de recursos arrecadados em cada sorteio 
serão divididos da seguinte forma:
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 a) 65% (sessenta e cinco por cento) em partes iguais, entre os integrantes 
do grupo 1;

 b) 25% (vinte e cinco por cento) em partes iguais, entre os integrantes 
do grupo 2;

 c) 8% (oito por cento) em partes iguais, entre os integrantes do grupo 3;
 d) 2% (dois por cento) em partes iguais, entre os integrantes do grupo 4;
II – 2% (dois por cento) do total dos recursos arrecadados em cada sorteio serão 
distribuídos entre os times de futebol profissional integrantes dos grupos 1, 2 e 
3, conforme respectiva proporção de apostas indicadas como “Time do Coração”.
§ 1º Para todos os efeitos, as regras para o “Time do Coração” serão defini-
das pela Caixa Econômica Federal e aprovadas pelo Ministério da Fazenda, 
conforme o disposto no art. 2º.
§ 2º Para fins de distribuição dos recursos de que trata o inciso I do caput 
deste artigo, a vinculação dos times de futebol profissional aos respectivos 
grupos 1, 2, 3 e 4 permanecerá inalterada até dezembro de 2009, inclusive.
§ 3º Anualmente, a partir de janeiro de 2010, inclusive, a distribuição dos 
recursos de que trata o inciso I do caput deste artigo obedecerá à propor-
cionalidade de apostas indicadas como “Time do Coração”, considerando-se 
sempre o ano anterior, conforme os seguintes critérios:
I – grupo 1: do primeiro ao vigésimo time de futebol profissional mais indi-
cado como “Time do Coração”;
II – grupo 2: do vigésimo primeiro ao quadragésimo time de futebol profis-
sional mais indicado como “Time do Coração”;
III – grupo 3: a partir do quadragésimo primeiro time de futebol profissional 
mais indicado como “Time do Coração”, até que se complete o número de 
participantes previsto no art. 2º;
IV – grupo 4: times de futebol profissional não integrantes dos grupos 1, 2 ou 3.
§ 4º Em caso de empate na classificação dos times de futebol profissional a 
que se refere o § 3º, serão adotados os mesmos critérios de desempate des-
critos no § 4º do art. 5º.

Art. 7º As entidades de prática desportiva da modalidade de futebol profis-
sional poderão parcelar, em até 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais, 
mediante comprovação do atendimento aos requisitos previstos no art. 4º, seus 
débitos, vencidos até a data de publicação deste decreto, com o INSS, com a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a Procuradoria-Geral da Fazenda 
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Nacional e com o FGTS, inclusive os relativos às contribuições instituídas 
pela Lei Complementar nº 110, de 2001.
§ 1º Sob condição resolutória de cumprimento do parcelamento, o valor das 
multas referentes aos débitos parcelados serão reduzidos em 50% (cinquenta 
por cento), redução essa que não se aplica aos débitos relativos ao FGTS que 
forem destinados à cobertura das importâncias devidas aos trabalhadores.
§ 2º Os pedidos de parcelamentos a que se refere o caput poderão ser formaliza-
dos no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação deste decreto.
218§ 2º-A. Nos termos do art. 26 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, as 
entidades que comprovarem a efetiva participação no Timemania e que não 
aderiram aos parcelamentos a que se refere o caput poderão fazê-lo até o dia 
6 de agosto de 2009.
§ 3º Os parcelamentos de que trata este artigo obedecerão às normas espe-
cíficas, inclusive quanto aos critérios de rescisão, de cada órgão ou entidade 
referidos no caput, e naquilo em que não contrariar os termos deste decreto 
e da Lei nº 11.345, de 2006.
§ 4º No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, os parcelamentos reger-se-ão pelas disposições 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, não se aplicando o disposto no § 2º 
do art. 13 e no inciso I do art. 14 da referida lei.
§ 5º O parcelamento de débitos relativos às contribuições sociais previstas nas 
alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros reger-se-á pelas disposições daquela lei, não se 
aplicando o disposto no § 1º do seu art. 38.
§ 6º O parcelamento dos débitos com o FGTS, inclusive aqueles relativos às 
contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 2001, ven-
cidos até a data de publicação deste decreto, deverá observar, no que couber, 
as resoluções do Conselho Curador do FGTS vigentes que regem a matéria e 
a Lei nº 10.522, de 2002, respectivamente.
§ 7º A partir do mês da formalização dos pedidos de parcelamentos de que trata 
o caput e até o terceiro mês após a implantação do concurso de prognóstico, as 
entidades de prática desportiva da modalidade de futebol profissional pagarão 
a cada órgão ou entidade credora prestação mensal no valor fixo de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), salvo no caso de parcelamento de contribuição previdenciária 

218 Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 6.912, de 23-7-2009.
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que era administrada pela extinta Secretaria da Receita Previdenciária, em que 
a prestação mensal a ser paga à Secretaria da Receita Federal do Brasil será de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 8º O débito consolidado, deduzindo-se os recolhimentos de que trata o § 7º, 
será dividido pela quantidade de meses remanescentes, conforme o prazo 
estabelecido no caput, para se apurar o valor de cada parcela.
§ 9º O disposto no caput aplica-se também a débito não incluído no Programa 
de Recuperação Fiscal (Refis) ou no parcelamento a ele alternativo, de que 
trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no Parcelamento Especial (Paes), 
de que tratam os arts. 1º e 5º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, sem 
prejuízo da permanência das entidades nessas modalidades de parcelamento.
§ 10. Os saldos devedores dos débitos incluídos em qualquer outra modali-
dade de parcelamento, inclusive no Refis, no parcelamento a ele alternativo 
ou no Paes, poderão ser parcelados nas condições previstas neste decreto, 
desde que as entidades manifestem sua desistência dessas modalidades de 
parcelamento no prazo estabelecido no § 2º para a formalização dos pedidos 
de parcelamentos.
§ 11. Os parcelamentos de que trata o caput aplicam-se, inclusive, aos saldos 
devedores de débitos remanescentes do Refis, do parcelamento a ele alter-
nativo e do Paes, nas hipóteses em que as entidades tenham sido excluídas 
dessas modalidades de parcelamento.
§ 12. As entidades que aderirem aos parcelamentos de que trata o caput poderão, 
até o término do prazo fixado no § 2º, regularizar sua situação quanto às parcelas 
devidas ao Refis, ao parcelamento a ele alternativo e ao Paes, desde que ainda 
não tenham sido formalmente excluídas dessas modalidades de parcelamento.
§ 13. A concessão dos parcelamentos de que trata o caput independerá de 
apresentação de garantias ou de arrolamento de bens, mantidos os gravames 
decorrentes de medida cautelar fiscal e as garantias decorrentes de débitos 
transferidos de outras modalidades de parcelamento e de execução fiscal.
219Art. 8º Os valores da remuneração referida no inciso II do art. 3º, destinados 
a cada entidade de prática desportiva da modalidade de futebol profissional 
e os valores de remuneração ou pagamentos pelo uso de sua denominação, 
marca, emblema, hino ou símbolos, em quaisquer concursos de prognósticos 
administrados pela Caixa Econômica Federal, serão depositados pela Caixa 

219 § 8º com nova redação dada pelo Decreto nº 6.912, de 23-7-2009, que também acrescentou os 
§§ 7º-A e 7º-B.
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Econômica Federal em contas específicas, cuja finalidade será a quitação 
das prestações do parcelamento de débitos de que trata o art. 7º, obedecendo 
à proporção do montante do débito consolidado de cada órgão ou entidade 
credora, sendo os depósitos efetuados mensalmente até o quinto dia do mês 
subsequente ao da apuração dos valores.
§ 1º As contas para quitação das prestações do parcelamento serão abertas 
em agência da Caixa Econômica Federal indicada para assinatura do termo 
de adesão e cumprimento do disposto no art. 4º.
§ 2º A abertura das contas deverá ser efetuada pelas entidades de prática 
desportiva da modalidade de futebol profissional no prazo de até 90 (noventa) 
dias após a publicação deste decreto.
§ 3º Para o cálculo da proporção a que se refere o caput, o INSS, a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o 
agente operador do FGTS informarão à Caixa Econômica Federal o montante 
do débito parcelado, na forma prevista na Lei nº 11.345, de 2006.
§ 4º A quitação das prestações do parcelamento a que se refere o caput será 
efetuada mediante débito em conta mantida na Caixa Econômica Federal, 
específica para cada entidade desportiva e individualizada por órgão ou en-
tidade credora do parcelamento, vedada a movimentação com finalidade 
diversa da quitação dos parcelamentos de que tratam os arts. 7º e 9º.
§ 5º Na hipótese em que não haja dívida parcelada na forma do art. 7º com 
algum dos credores nele referido, os valores de que trata o inciso II do art. 3º 
e os valores de remuneração ou pagamentos pelo uso de sua denominação, 
marca, emblema, hino ou símbolos, em quaisquer concursos de prognósticos 
administrados pela Caixa Econômica Federal, serão destinados pela Caixa 
Econômica Federal aos demais credores, mediante rateio proporcional aos 
respectivos montantes de débitos parcelados.
§ 6º Os valores destinados pela Caixa Econômica Federal na forma do caput, 
em montante excedente ao necessário para a quitação das prestações mensais 
perante cada órgão ou entidade credora, serão utilizados para a amortização 
das prestações vincendas até a quitação integral dos parcelamentos.
§ 7º Na hipótese de o valor da remuneração destinada na forma do caput ser 
insuficiente para quitar integralmente a prestação mensal, a entidade de 
prática desportiva da modalidade de futebol profissional ficará responsável 
por complementar o valor da prestação, mediante depósito a ser efetuado, 
até a data de vencimento da prestação, sob pena de rescisão do parcelamento, 
observado durante o primeiro ano de vigência do parcelamento, contado da 
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consolidação dos débitos de que trata o § 8º do art. 7º, o limite de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais).
§ 7º-A. A partir do ano de 2009, o quantitativo máximo da complementação 
prevista no § 7º será o resultado da diferença entre 10% (dez por cento) do 
valor da prestação mensal prevista no caput do art. 7º e a remuneração men-
sal constante do caput deste artigo, ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
prevalecendo o maior montante, sem prejuízo da manutenção da quantidade 
de parcelas dispostas no caput do mencionado art. 7º.
§ 7º-B. O percentual do valor da prestação mensal, previsto no § 7º-A, referente 
ao cálculo do quantitativo máximo da complementação de que trata o § 7º, 
deverá ser reajustado para 20% (vinte por cento) no ano de 2010, e acrescido 
em mais 10% (dez por cento) da prestação mensal a cada ano subsequente, 
prevalecendo para pagamento o resultado desse cálculo, ou R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais), o que representar maior montante.
§ 8º Ocorrendo a hipótese prevista no § 7º e quando o cálculo previsto nos 
§§ 7º-A e 7º-B resultar em 100% (cem por cento) da prestação mensal devida, 
o débito será consolidado, deduzindo-se os recolhimentos efetuados, e o sal-
do será dividido pela quantidade de meses remanescentes, para se apurar o 
valor de cada parcela.
§ 9º Para os efeitos do previsto no § 7º, a Caixa Econômica Federal disponibi-
lizará o acesso aos registros efetuados nas contas específicas às respectivas 
entidades de prática desportiva da modalidade de futebol profissional.
§ 10. Ao final do mês de março de cada ano civil, a Caixa Econômica Federal 
revisará a proporção de que trata o caput, mediante informações dos órgãos e 
entidades credoras quanto ao montante da dívida remanescente, consolidada 
em 31 de dezembro do ano anterior.
§ 11. A revisão a que se refere o § 9º poderá ser solicitada à Caixa Econômica 
Federal pela entidade de prática desportiva da modalidade de futebol profis-
sional ou pelos órgãos e entidades credoras, a qualquer momento.
§ 12. O depósito pela Caixa Econômica Federal da remuneração de que trata 
o inciso II do art. 3º, diretamente à entidade de prática desportiva da modali-
dade de futebol profissional em conta de livre movimentação, subordina-se à 
apresentação de comprovantes de regularidade emitidos por todos os órgãos 
e entidades credoras do parcelamento e declaração de quitação de quaisquer 
parcelamentos relativamente aos débitos vencidos até a data de publicação 
deste decreto.
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§ 13. O disposto no § 12 aplica-se a quaisquer valores de remuneração ou 
pagamento às entidades desportivas que tenham celebrado o instrumento 
de adesão previsto no inciso  IV do art. 4º, pelo uso de sua denominação, 
marca, emblema, hino ou símbolos, em quaisquer concursos de prognósticos 
administrados pela Caixa Econômica Federal.
§ 14. A entidade de prática desportiva da modalidade de futebol profissio-
nal deverá renovar, perante a Caixa Econômica Federal, a apresentação dos 
comprovantes de regularidade de que trata o § 1º do art. 4º, no prazo de suas 
respectivas validades, sob pena de bloqueio dos valores, na forma do art. 8º 
da Lei nº 11.345, de 2006.
§ 15. Expirado o prazo de validade dos comprovantes de regularidade de 
que trata o §  12, sem a apresentação de novos comprovantes, os valores 
originários de outros concursos de prognósticos que não aquele previsto no 
art. 1º serão mantidos indisponíveis em conta corrente específica na Caixa 
Econômica Federal.
§ 16. Os recursos tornados indisponíveis na forma do § 15 somente poderão 
ser utilizados para pagamento, integral ou parcial, de débitos da entidade 
desportiva aos órgãos e entidade referidos na alínea b do inciso IV do art. 4º.
§ 17. A disponibilidade dos recursos somente ocorrerá mediante a apresentação 
dos comprovantes de regularidade de que trata o § 12.

Art. 9º Se a entidade de prática desportiva da modalidade de futebol profis-
sional não tiver parcelamento ativo na forma do art. 7º e estiver incluída no 
Refis, no parcelamento a ele alternativo ou no Paes, os valores a ela destinados, 
de acordo com o disposto no inciso II do art. 3º, serão utilizados, nos termos 
do art. 8º, na seguinte ordem:
I – para amortização da parcela mensal devida ao Refis ou ao parcelamento a 
ele alternativo, enquanto a entidade de prática desportiva da modalidade de 
futebol profissional permanecer incluída nesses programas de parcelamento;
II – para amortização da parcela mensal devida ao Paes, enquanto a entidade 
de prática desportiva da modalidade de futebol profissional permanecer in-
cluída nesse programa de parcelamento, obedecida a proporção dos mon-
tantes consolidados, na forma dos arts. 1º e 5º da Lei nº 10.684, de 2003, nos 
casos em que a entidade não tiver optado pelo Refis nem pelo parcelamento 
a ele alternativo, tiver sido excluída desses programas ou houver liquidado 
o débito neles consolidado.
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§ 1º Os valores destinados pela Caixa Econômica Federal na forma dos inci-
sos I e II, em montante excedente ao necessário para a quitação das presta-
ções mensais do Refis, ou do parcelamento a ele alternativo e do Paes serão 
utilizados para a amortização do saldo devedor do débito consolidado nas 
respectivas modalidades de parcelamento.
§ 2º Na hipótese de os valores destinados na forma do caput serem insufi-
cientes para quitar integralmente a prestação mensal, a entidade de prática 
desportiva da modalidade de futebol profissional ficará responsável pelo 
recolhimento complementar do valor da prestação.

Art. 10. A Caixa Econômica Federal e os órgãos e entidades envolvidos nos 
processos de arrecadação, rateio, contabilização, recolhimento de recursos 
das loterias federais, parcelamento de débitos previdenciários, tributários, 
não tributários e do FGTS e das contribuições sociais instituídas pela Lei 
Complementar nº 110, de 2001, observarão este decreto e, no que com ele não 
colidirem, as suas normas específicas, adotando as providências necessárias 
a sua implementação.
220Art. 11. Os parcelamentos de que trata o art. 7º estender-se-ão às Santas 
Casas de Misericórdia, às entidades hospitalares sem fins econômicos e às 
entidades de saúde de reabilitação física de portadores de deficiência, desde 
que mantenham convênio com o Sistema Único de Saúde há pelo menos 
10 (dez) anos da publicação da Lei nº 11.345, de 2006, e às demais entidades 
sem fins econômicos desde que sejam portadoras do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social (Cebas) concedido pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS), independentemente da celebração do instru-
mento de adesão e do atendimento dos demais requisitos previstos no art. 4º.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, o CNAS deverá fornecer anualmente 
aos órgãos e entidades credores do parcelamento a relação atualizada das 
entidades beneficentes portadoras do Cebas.
§ 2º Enquanto vinculadas ao parcelamento de que trata o art. 7º, as entida-
des referidas no caput deverão manter as mesmas condições requeridas para 
emissão do Cebas, sob pena de rescisão do parcelamento.
§ 3º Não se aplicam aos parcelamentos a que se refere o caput o disposto no § 7º 
do art. 7º e no § 7º do art. 8º.

220 §§ 6º e 7º acrescidos pelo Decreto nº 6.912, de 23-7-2009.
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§ 4º Ficam resguardados os efeitos dos pedidos dos parcelamentos a que se 
refere o caput formalizados anteriormente à publicação deste decreto.
§ 5º O certificado de que trata o caput poderá ser suprido por certidão vi-
gente emitida pelo CNAS na qual descreva a situação do pedido tempestivo 
de renovação, protocolado junto àquele conselho, salvo se houver registro 
de decisão denegatória.
§ 6º Aplica-se o disposto no caput aos clubes sociais sem fins econômicos 
que comprovem a participação em competições oficiais em ao menos 3 (três) 
modalidades esportivas distintas, de acordo com certidão a ser expedida 
anualmente pela Confederação Brasileira de Clubes.
§ 7º Nos termos do art. 76 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, as santas 
casas de misericórdia, as entidades de saúde de reabilitação física de deficien-
tes sem fins econômicos e os clubes sociais referidos no § 6º poderão aderir 
aos parcelamentos a que se refere o caput, até o dia 24 de novembro de 2009.

Art. 12. A Caixa Econômica Federal deverá implantar o concurso de prognós-
tico de que trata o art. 1º em até 6 (seis) meses após a publicação deste decreto.

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de agosto de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega

Carlos Lupi
Luiz Marinho

Orlando Silva de Jesus Júnior



Série
Legislação266

DECRETO Nº 6.795, DE 13 DE MARÇO DE 2009221

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 
realização, 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 estádios, 
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, com-
plexidade ou antecedentes ou sempre que indicado no laudo de vistoria de 
engenharia será exigida a apresentação de laudo de estabilidade estrutural, 
na forma estabelecida pelo Ministério do Esporte.
§ 3º O Ministério do Esporte estabelecerá, em até 120 (cento e vinte) dias 
a partir da vigência deste decreto, os requisitos mínimos que deverão ser 
contemplados nos laudos técnicos previstos nos §§ 1º e 2º e indicará as au-
toridades competentes para emiti-los.

221 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16-3-2009.
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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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DECRETO Nº 7.984, DE 8 DE ABRIL DE 2013222

Regulamenta a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto.

A presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998, decreta:

Art. 1º Este decreto regulamenta a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que 
institui normas gerais sobre desporto.

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º O desporto brasileiro abrange práticas formais e não formais e tem 
como base os princípios dispostos no art. 2º da Lei nº 9.615, de 1998.
§ 1º A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e interna-
cionais 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.

Art. 3º O desporto pode ser reconhecido nas seguintes manifestações:
I – desporto educacional ou esporte-educação, praticado na educação básica e 
superior e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, 
a competitividade excessiva de seus praticantes, com a finalidade de alcançar 
o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício 
da cidadania e a prática do lazer;
II – desporto de participação, praticado de modo voluntário, caracterizado 
pela liberdade lúdica, com a finalidade de contribuir para a integração dos 
praticantes na plenitude da vida social, a promoção da saúde e da educação, 
e a preservação do meio ambiente; e

222 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 9-4-2013.
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III – desporto de rendimento, praticado segundo as disposições da Lei nº 9.615, 
de 1998, e das regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a 
finalidade de obter resultados de superação ou de performance relacionados 
aos esportes e de integrar pessoas e comunidades do país e de outras nações.
§ 1º O desporto educacional pode constituir-se em:
I – esporte educacional, ou esporte-formação, com atividades em estabeleci-
mentos escolares e não escolares, referenciado em princípios socioeducativos 
como inclusão, participação, cooperação, promoção à saúde, coeducação e 
responsabilidade; e
II – esporte escolar, praticado pelos estudantes com talento esportivo no 
ambiente escolar, visando à formação cidadã, referenciado nos princípios 
do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do espírito esportivo, 
podendo contribuir para ampliar as potencialidades para a prática do esporte 
de rendimento e promoção da saúde.
§ 2º O esporte escolar pode ser praticado em competições, eventos, programas 
de formação, treinamento, complementação educacional, integração cívica 
e cidadã, realizados por:
I – Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), Confederação Brasileira 
de Desporto Universitário (CBDU), ou entidades vinculadas, e instituições 
públicas ou privadas que desenvolvem programas educacionais; e
II – instituições de educação de qualquer nível.

Art. 4º O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
I – de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em con-
trato especial de trabalho desportivo entre o atleta e a entidade de prática 
desportiva empregadora; e
II – de modo não profissional, identificado pela liberdade de prática e pela 
inexistência de contrato especial de trabalho desportivo, sendo permitido o 
recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.
Parágrafo único. Consideram-se incentivos materiais, na forma disposta no 
inciso II do caput, entre outros:
I – benefícios ou auxílios financeiros concedidos a atletas na forma de bolsa 
de aprendizagem, prevista no § 4º do art. 29 da Lei nº 9.615, de 1998;
II – Bolsa-Atleta, prevista na Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004;
III – bolsa paga a atleta por meio de recursos dos incentivos previstos na Lei 
nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, ressalvado o disposto em seu art. 2º, § 2º; e



Série
Legislação270

IV – benefícios ou auxílios financeiros similares previstos em normas editadas 
pelos demais entes federativos.

CAPÍTULO II 
DOS SISTEMAS DO DESPORTO

Seção I 
Do Sistema Brasileiro do Desporto

Art. 5º O sistema brasileiro do desporto compreende:
I – o Ministério do Esporte;
II – o Conselho Nacional do Esporte (CNE); e
III – o sistema nacional do desporto e os sistemas de desporto dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, organizados de forma autônoma e em 
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 o seu padrão de qualidade.
§ 2º Poderão ser incluídas no sistema brasileiro de desporto as pessoas jurídi-
cas que desenvolvam práticas não formais, promovam a cultura e as ciências 
do desporto e formem e aprimorem especialistas, consultado o Conselho 
Nacional do Esporte.

Seção II 
Do Sistema Nacional do Desporto

Art. 6º O sistema nacional do desporto tem por finalidade promover e apri-
morar as práticas desportivas de rendimento, e é composto pelas entidades 
indicadas no parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.615, de 1998.
Parágrafo único. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), a Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e as entidades 
nacionais de administração do desporto a eles filiadas ou vinculadas cons-
tituem subsistema específico do sistema nacional do desporto.
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Seção III 
Dos Sistemas de Desporto dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios

Art. 7º Os sistemas de desporto constituídos pelos estados e pelo Distrito 
Federal observarão o disposto na Lei nº 9.615, de 1998, e neste decreto.
Parágrafo único. A constituição de sistemas próprios de desporto pelos muni-
cípios é facultativa e deve observar o disposto na Lei nº 9.615, de 1998, neste 
decreto e, no que couber, na legislação estadual.

Art. 8º A relação entre o sistema brasileiro do desporto e os sistemas de 
desporto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios observará o prin-
cípio da descentralização, com organização e funcionamento harmônicos 
de sistemas desportivos diferenciados e autônomos de cada ente federativo.

CAPÍTULO III 
DO CONSELHO NACIONAL DO ESPORTE

Art. 9º O Conselho Nacional do Esporte (CNE) é órgão colegiado de delibe-
ração, normatização e assessoramento, diretamente vinculado ao ministro 
de Estado do Esporte e parte integrante do sistema brasileiro de desporto.
Parágrafo único. O CNE tem por objetivo buscar o desenvolvimento de pro-
gramas que promovam a massificação planejada da atividade física para 
toda a população e a melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade 
e transparência do desporto nacional.

Art. 10. O CNE será composto por 22 (vinte e dois) membros indicados pelo 
ministro de Estado do Esporte, que o presidirá.
§ 1º Na escolha dos membros do CNE deverão ser observados os critérios de 
representatividade dos componentes do sistema brasileiro do desporto e de 
capacidade de formulação de políticas públicas na área do esporte.
§ 2º São membros natos do CNE o ministro de Estado do Esporte, o secretário-
-executivo e os secretários nacionais do Ministério do Esporte.
§ 3º Caberá ao ministro de Estado do Esporte expedir ato normativo próprio 
para especificar a composição do CNE.
§ 4º À exceção dos membros natos, os membros do CNE e seus suplentes serão 
designados para um mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução 
consecutiva.
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§ 5º O presidente do CNE poderá convidar outras entidades de prática des-
portiva a participarem do colegiado, sem direito a voto.
§ 6º A atividade de membro do CNE é considerada prestação de serviço pú-
blico relevante, não remunerada.
§ 7º O ministro de Estado do Esporte poderá adotar providências que dependam 
de deliberação do CNE, que serão posteriormente submetidas à homologação 
pelo colegiado.

Art. 11. Compete ao CNE:
I – zelar pela aplicação dos princípios constantes da Lei nº 9.615, de 1998;
II – oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto 
e contribuir para a implementação de suas diretrizes e estratégias;
III – estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas de inclusão social 
através do esporte;
IV – propor diretrizes para a integração entre o esporte e outros setores 
socioeconômicos;
V – emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;
VI – aprovar os códigos de Justiça Desportiva e suas alterações, com as pe-
culiaridades de cada modalidade;
VII – expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos 
na prática desportiva;
VIII – propor mecanismos para prevenção de atividades que visem fraudar 
resultados de competições desportivas;
IX – propor ações para incentivar boas práticas de gestão corporativa, de 
equilíbrio financeiro, de competitividade desportiva e de transparência na 
administração do desporto nacional;
X – apoiar projetos que democratizem o acesso da população à atividade 
física e às práticas desportivas;
XI – propor seu regimento interno, para aprovação do ministro de Estado 
do Esporte; e
XII – exercer outras atribuições previstas na legislação.
§ 1º O Ministério do Esporte prestará apoio técnico e administrativo ao CNE.
§ 2º Para o atendimento ao disposto no inciso VII do caput, o CNE aprovará 
o Código Brasileiro de Justiça Desportiva para o Desporto de Rendimento 
(CBJD) e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva para o Desporto Educacional 
(CBJDE).
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CAPÍTULO IV 
DAS LIGAS DESPORTIVAS

Art. 12. As ligas desportivas nacionais e regionais de que trata o art. 20 da 
Lei nº 9.615, de 1998, são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem 
fins lucrativos, dotadas de autonomia de organização e funcionamento, com 
competências definidas em estatutos.
Parágrafo único. As ligas desportivas constituídas na forma da lei integram 
o sistema nacional do desporto.

Art. 13. As ligas constituídas com finalidade de organizar, promover ou 
regulamentar competições nacionais ou regionais, envolvendo atletas profis-
sionais, equiparam-se, nos termos do § 6º do art. 20 da Lei nº 9.615, de 1998, às 
entidades de administração do desporto, devendo em seus estatutos observar 
as mesmas exigências a estas previstas.
§ 1º Os estatutos das ligas, independente da circunstância de equiparação 
às entidades de administração do desporto, deverão prever a inelegibilidade 
de seus dirigentes para o desempenho de cargos ou funções eletivas de livre 
nomeação, conforme o art. 23, caput, inciso II, da Lei nº 9.615, de 1998.
§ 2º As ligas, as entidades a elas filiadas ou vinculadas, independente da 
equiparação às entidades de administração do desporto, e os atletas que 
participam das competições por elas organizadas subordinam-se às regras 
de proteção à saúde e à segurança dos praticantes, inclusive as estabelecidas 
pelos organismos intergovernamentais e entidades internacionais de admi-
nistração do desporto.

Art. 14. São requisitos mínimos para a admissão e a permanência de entidade 
de prática desportiva como filiada à liga desportiva:
I – fornecer cópia atualizada de seus estatutos com certidão do cartório de 
registro civil das pessoas jurídicas;
II – apresentar ata da eleição dos dirigentes e dos integrantes da diretoria ou 
do conselho de administração, comunicando imediatamente à liga qualquer 
alteração promovida nas suas instâncias diretivas;
III – comunicar imediatamente à liga quaisquer modificações estatutárias 
ou sociais;
IV – fornecer à liga as informações por ela solicitadas, conforme prazo 
estabelecido;



Série
Legislação274

V – depositar, se exigido pela liga, aval ou fiança bancária no prazo e na 
forma estabelecidos, para assegurar o cumprimento das resoluções e dos 
acordos econômicos da liga;
VI – permitir auditorias externas determinadas pela liga, realizadas por 
pessoas físicas ou jurídicas;
VII – remeter para ciência da liga cópias dos contratos com repercussão 
econômico-desportiva no relacionamento com a liga, informando os direitos 
cedidos, transferidos ou dados em garantia; e
VIII – manter seu estatuto atualizado, na forma registrada em cartório, dis-
ponível para conhecimento público em sítio eletrônico, atualizado.

CAPÍTULO V 
DO PLANO NACIONAL DO DESPORTO

Art. 15. Cumpre ao Ministério do Esporte propor à Presidência da República 
o Plano Nacional do Desporto (PND), decenal, ouvido o CNE e observado o 
disposto no art. 217 da Constituição.

Art. 16. O PND deverá:
I – conter análise da situação nacional do desenvolvimento do desporto;
II – definir diretrizes para sua aplicação;
III – consolidar programas e ações relacionados às diretrizes e indicar as 
prioridades, metas e requisitos para sua execução;
IV – explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades da União e os 
mecanismos de integração e coordenação com os integrantes do sistema 
brasileiro do desporto; e
V – definir mecanismos de monitoramento e de avaliação.
Parágrafo único. A elaboração do PND contará com a participação de outros 
ministérios em suas respectivas áreas de competência.

CAPÍTULO VI 
DOS RECURSOS DO DESPORTO

Seção I 
Das Condições Gerais para Repasses de Recursos Públicos

Art. 17. Os recursos do Ministério do Esporte serão aplicados conforme o 
Plano Nacional do Desporto (PND), observado o disposto na Lei nº 9.615, de 
1998, neste decreto e em outras normas aplicáveis à espécie.
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Parágrafo único. Enquanto não instituído o PND, o Ministério do Esporte 
destinará os recursos conforme as leis orçamentárias vigentes.

Art. 18. As transferências voluntárias da União aos entes federativos serão 
precedidas da análise quanto ao cumprimento, por estes, do disposto na Lei 
nº 9.615, de 1998.

Art. 19. Somente serão beneficiadas com recursos oriundos de isenções e 
benefícios fiscais e repasses de outros recursos da administração federal 
direta e indireta, nos termos do inciso II do caput do art. 217 da Constituição, 
as entidades do sistema nacional do desporto que preencherem os requisitos 
estabelecidos nos arts. 18, 22, 23 e 24 da Lei nº 9.615, de 1998, e neste decreto.
Parágrafo único. A verificação do cumprimento das exigências contidas nos 
incisos I a V do caput do art. 18 da Lei nº 9.615, de 1998, será de responsabi-
lidade do Ministério do Esporte, que analisará a documentação fornecida 
pela entidade.

Art. 20. A aplicação dos recursos financeiros de que tratam o art. 9º e o 
inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615, de 1998, destinados ao Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), sujei-
ta-se aos princípios gerais da administração pública mencionados no caput 
do art. 37 da Constituição.
§ 1º A observância dos princípios gerais da administração pública estende-
-se à aplicação, pela Confederação Brasileira de Clubes (CBC), dos recursos 
previstos no art. 56, caput, inciso VIII, da Lei nº 9.615, de 1998.
§ 2º Os recursos citados no caput e § 1º serão repassados diretamente pela 
Caixa Econômica Federal ao COB, ao CPB e à CBC.
§ 3º Os recursos poderão ser geridos diretamente ou de forma descentrali-
zada, total ou parcialmente, por meio de ajustes com outras entidades, que 
deverão apresentar plano de trabalho e observar os princípios gerais da ad-
ministração pública.
§ 4º A descentralização prevista no § 3º não poderá beneficiar entidades em 
situação irregular perante a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
§ 5º A comprovação de regularidade no âmbito federal será feita mediante 
apresentação pela entidade de certidão negativa ou certidão positiva com efeito 
de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e à dívida ativa da União, certificado de regula-
ridade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de regularidade 
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em face do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal (Cadin); e
§ 6º A comprovação da situação de regularidade referida no § 5º, será exigida 
periodicamente, em intervalos que serão estabelecidos por ato do ministro 
de Estado do Esporte, sem prejuízo da observância das normas legais e re-
gulamentares aplicáveis.

Art. 21. Os recursos a que se referem o caput e o § 1º do art. 20 serão aplicados 
em programas e projetos de:
I – fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto;
II – formação de recursos humanos;
III – preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas; e
IV – participação em eventos esportivos.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste decreto, considera-se:
I – fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto: promoção das prá-
ticas desportivas a que se refere o art. 217 da Constituição;
II – formação de recursos humanos: capacitação, instrução, educação, trei-
namento e habilitação na área do desporto, por cursos, palestras, congressos, 
seminários, exposições e outras formas de difusão de conhecimento, além de 
pesquisas e desenvolvimento de técnicas e práticas técnico-científicas ligadas 
ao esporte olímpico e paralímpico, em manifestações desportivas previstas 
no art. 3º da Lei nº 9.615, de 1998;
III – preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas: preparo, sus-
tentação e transporte de atletas, além de:
 a) aquisição e locação de equipamentos desportivos para atletas, técnicos 

e outros profissionais;
 b) serviços de profissionais de saúde para atletas, técnicos e outros 

profissionais;
 c) alimentação e nutrição para atletas, técnicos e outros profissionais;
 d) moradia e hospedagem para atletas, técnicos e outros profissionais, e
 e) custos com serviços administrativos referentes às atividades de pre-

paração técnica, manutenção e locomoção de atletas; e
IV – participação de atletas em eventos esportivos: efetivação do deslocamen-
to, da alimentação e da acomodação de atletas, técnicos, pessoal de apoio e 
dirigentes, inclusive gastos com premiações.

Art. 22. Ato do ministro de Estado do Esporte definirá limite de utilização 
dos recursos a que se referem o caput e o § 1º do art. 20 para realização de 
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despesas administrativas necessárias ao cumprimento das metas pactuadas 
pelas entidades.
Parágrafo único. Os instrumentos de repasse de recursos para as entidades 
ou para as descentralizações deverão observar o limite referido no caput.

Seção II 
Do Acompanhamento da Aplicação dos  Recursos 

Repassados ao COB, CPB e à CBC

Art. 23. Serão publicados no Diário Oficial da União no prazo máximo de 
120 (cento e vinte) dias, pelo COB, pelo CPB e pela CBC, contado da data de 
publicação deste decreto, atos disciplinando:
I – procedimentos para a descentralização dos recursos e a respectiva pres-
tação de contas; e
II – critérios e limites para despesas administrativas necessárias ao cumpri-
mento do objeto pactuado a serem realizadas com recursos descentralizados 
pelas entidades beneficiadas e daqueles referentes a passagens, hospedagem, 
transporte e alimentação dos dirigentes e funcionários das entidades men-
cionadas no caput e das conveniadas, observado o disposto no art. 22.

Art. 24. Os atos sobre procedimentos de que trata o inciso I do art. 23 deverão 
estabelecer que as despesas realizadas com recursos oriundos da Lei nº 9.615 
de 1998, estejam de acordo com plano de trabalho previamente aprovado, que 
deverá conter, no mínimo:
I – razões que justifiquem o repasse dos recursos;
II – descrição detalhada do objeto a ser executado, com especificação com-
pleta do bem a ser produzido ou adquirido e, no caso de obras, instalações 
ou serviços, o projeto básico, com elementos necessários e suficientes para 
caracterizar, de modo preciso, a obra, instalação ou serviço objeto do con-
vênio, sua viabilidade técnica, custo, fases ou etapas, e prazos de execução;
III – descrição das metas a serem atingidas, qualitativas e quantitativas;
IV – etapas ou fases da execução do objeto, com previsões de início e de fim;
V – plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo COB, pelo 
CPB e pela CBC, para cada atividade, projeto ou evento;
VI – cronograma de desembolso; e
VII – declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código 
Penal, de que não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer 
órgão ou entidade da administração pública federal.
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§ 1º Os atos de que trata o caput deverão definir, expressa e obrigatoriamente, 
cláusulas que constarão dos instrumentos de formalização de repasse dos 
recursos, estabelecendo:
I – objeto e seus elementos característicos, com descrição detalhada, objetiva 
e precisa do que se pretende realizar ou obter, em consonância com o plano 
de trabalho;
II – obrigação de cada um dos partícipes;
III – vigência, fixada de acordo com o prazo previsto para a execução do 
objeto e em função das metas estabelecidas;
IV – prerrogativa, por parte do COB, do CPB e da CBC, de exercer o controle 
e a fiscalização sobre a execução do objeto;
V – prerrogativa, por parte do COB, do CPB e da CBC, de assumir ou trans-
ferir a responsabilidade pela gestão dos recursos para outra entidade, no 
caso de paralisação ou de fato relevante superveniente, de modo a evitar a 
descontinuidade das ações;
VI – sistemática de liberação de recursos, conforme cronograma de desembolso 
constante do plano de trabalho, com previsão de aguardar a ordem de início;
VII – obrigatoriedade, por parte das entidades beneficiadas com os recursos 
descentralizados pelo COB, pelo CPB e pela CBC, de observar o regulamento 
de compras e contratações de que trata o art. 28;
VIII – apresentação de relatórios de execução físico-financeira e de prestação 
de contas dos recursos recebidos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contado da data do término da vigência prevista no plano de trabalho;
IX – definição, na data do término da vigência prevista no plano de trabalho, 
do direito de propriedade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos;
X – faculdade aos partícipes para denunciar ou rescindir, a qualquer tempo, 
os ajustes celebrados, com responsabilidade pelas obrigações decorrentes do 
período em que vigoraram os instrumentos, e reconhecimento dos benefícios 
adquiridos, quando for o caso;
XI – obrigatoriedade de restituição, ao final do prazo de vigência dos ajustes, 
de eventual saldo de recursos para as contas bancárias específicas do COB, 
do CPB e da CBC, inclusive rendimentos de aplicações financeiras;
XII – obrigatoriedade de restituição ao COB, ao CPB e à CBC dos valores 
transferidos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais desde 
a data do recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos com a 
Fazenda Nacional, nos seguintes casos:
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 a) quando não for executado o objeto pactuado;
 b) quando não forem apresentadas, nos prazos exigidos, as prestações 

de contas; ou
 c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da esta-

belecida no plano de trabalho;
XIII – obrigatoriedade de recolher à conta do COB, do CPB e da CBC os 
rendimentos de aplicações financeiras referentes ao período entre a libera-
ção do recurso e a sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na 
execução do objeto; e
XIV – obrigatoriedade de movimentar os valores em conta bancária específica 
vinculada ao reajuste.
§ 2º Os atos de que trata o caput deverão consignar a vedação de inclusão, 
tolerância ou admissão, nos ajustes, sob pena de nulidade e responsabilidade 
dos envolvidos, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:
I – despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II – pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público;
III – utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respec-
tivo instrumento, ainda que em caráter de emergência;
IV – realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do ajuste;
V – atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VI – realização de despesas com multa, juros ou correção monetária, inclusive 
referente a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
VII – transferência de recursos para associações de servidores ou quaisquer 
entidades congêneres;
VIII – realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo 
ou de orientação social, e nas quais não constem nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
IX – descentralização de recursos para entidades cujo objeto social não se 
relacione com as características do plano estratégico de aplicação de recursos; e
X – descentralização de recursos para entidades que não disponham de con-
dições técnicas para executar o objeto ajustado.

Art. 25. Para o acompanhamento da aplicação dos recursos nos programas e 
projetos referidos no § 3º do art. 56 da Lei nº 9.615, de 1998, o COB, o CPB e a 
CBC disponibilizarão ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério do Esporte 
e ao Ministério da Educação, por meio físico e eletrônico, quadro-resumo da 
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receita e da utilização dos recursos, subdivididos por exercício financeiro, 
discriminando:
I – valores mensais arrecadados;
II – aplicações diretas, com a discriminação dos recursos aplicados por pro-
jetos e programas contemplados; e
III – valores despendidos pelo COB, pelo CPB e pelas entidades beneficiadas 
com os recursos descentralizados, por grupos de despesa, consolidados con-
forme disciplinado em ato do ministro de Estado do Esporte.

Art. 26. O COB, o CPB e a CBC deverão encaminhar ao Ministério do Esporte 
cópia da documentação remetida em atendimento às normas do Tribunal 
de Contas da União, em relação a aplicação dos recursos a eles repassados.

Art. 27. Nas hipóteses em que haja opção pela gestão descentralizada dos 
recursos recebidos, a entidade beneficiada prestará contas e o concedente 
responderá de forma subsidiária pelas omissões, irregularidades e utilização 
dos recursos por parte da entidade beneficiada, competindo a esta a obrigação 
de prestar contas.

Art. 28. O COB, o CPB e a CBC disponibilizarão, em seus sítios eletrônicos 
o regulamento próprio de compras e contratações, para fins de aplicação 
direta e indireta dos recursos para obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações, conforme o disposto no art. 56-A, § 2º, inci-
so V, da Lei nº 9.615, de 1998.
Parágrafo único. O regulamento a que se refere o caput deverá atender aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
igualdade, e do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, tendo por 
finalidade apara seleção da proposta mais vantajosa.

Art. 29. Dos totais dos recursos correspondentes ao COB, ao CPB e à CBC:
I – 10% (dez por cento) serão destinados ao desporto escolar, em programação 
definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar 
– CBDE; e
II – 5% (cinco por cento) serão destinados ao desporto universitário, em pro-
gramação definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU).
§ 1º Para os fins deste decreto, considera-se desporto escolar aquele pratica-
do por estudantes regularmente matriculados nos ensinos fundamental ou 
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médio, e desporto universitário aquele praticado por estudantes regularmente 
matriculados em cursos de educação superior.
§ 2º Consideram-se despesas com desporto escolar e desporto universitário 
aquelas decorrentes das ações de que trata o parágrafo único do art. 21.
§ 3º O COB, o CPB e a CBC poderão gerir, diretamente e em conjunto com a 
CBDE ou a CBDU, ou de forma descentralizada, por meio de ajuste, os per-
centuais de que tratam os incisos I e II do caput.
§ 4º Do total dos valores destinados ao desporto escolar e ao desporto univer-
sitário ao menos 50% (cinquenta por cento) serão efetivamente empregados 
nas principais competições nacionais realizadas diretamente pela CBDE e 
pela CBDU, respectivamente.
§ 5º Não se aplica ao CPB o disposto no § 4º.
§ 6º As competições nacionais paraolímpicas de desporto escolar e de desporto 
universitário poderão ser promovidas conjuntamente em um único evento, 
caso impossível a realização em separado.

Art. 30. A CBC observará a aplicação em atividades paradesportivas de 
quantidade mínima de 15% (quinze por cento) dos recursos repassados nos 
termos do § 1º do art. 20.

Seção III 
Do Contrato de Desempenho

Art. 31. É condição para o recebimento dos recursos públicos federais que o 
COB, o CPB e as entidades nacionais de administração do desporto celebrem 
contrato de desempenho com o Ministério do Esporte.
§ 1º Contrato de desempenho é o instrumento firmado entre o Ministério do 
Esporte e as entidades de que trata o caput, para o fomento público e a exe-
cução de atividades relacionadas ao Plano Nacional do Desporto, mediante o 
cumprimento de metas e de resultados fixados no correspondente contrato.
§ 2º O contrato de desempenho terá as seguintes cláusulas essenciais:
I – a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto 
pela entidade;
II – a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos prazos de 
execução ou cronograma;
III – a de critérios objetivos de avaliação de desempenho, com indicadores 
de resultado;
IV – a que estabelece as obrigações da entidade, entre as quais:
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 a) apresentar ao Ministério do Esporte, ao término de cada exercício, 
relatório sobre a execução do objeto, contendo comparativo específico 
das metas propostas com os resultados alcançados, e prestação de 
contas dos gastos e receitas; e

 b) elaborar regulamento próprio para a contratação de obras, serviços 
e compras com recursos públicos, observados os princípios da lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 
eficiência; e

V – a de obrigatoriedade de publicação, pelo Ministério do Esporte, no Diário 
Oficial da União, de seu extrato e de demonstrativo da sua execução física e 
financeira, conforme modelo simplificado contendo os dados principais da 
documentação obrigatória referida no inciso IV do caput, sob pena de não 
liberação dos recursos.
§ 3º A celebração do contrato de desempenho condiciona-se à aprovação pelo 
Ministério do Esporte:
I – de programa de trabalho, apresentado pela entidade na forma definida em 
ato do ministro de Estado do Esporte, quanto à compatibilidade com o PND; e
II – de plano estratégico de aplicação de recursos, apresentado pela entidade 
considerando o ciclo olímpico ou paraolímpico de 4 (quatro) anos, em que 
deverão constar a estratégia de base, as diretrizes, os objetivos, os indicadores 
e as metas.
§ 4º O plano estratégico de aplicação de recursos referido no § 3º, suas revisões 
e avaliações integrarão o contrato de desempenho.
§ 5º O ciclo olímpico e paraolímpico é o período de 4 (quatro) anos com-
preendido entre a realização de 2 (dois) Jogos Olímpicos ou 2 (dois) Jogos 
Paraolímpicos, de verão ou de inverno, ou o que restar até a realização dos 
próximos Jogos Olímpicos ou Jogos Paraolímpicos.
§ 6º A verificação do cumprimento do contrato de desempenho será de 
responsabilidade do Ministério do Esporte, conforme indicadores mínimos 
para considerar satisfatória a sua execução, previstos no próprio instru-
mento contratual.
§ 7º O Ministério do Esporte poderá designar comissão técnica temática de 
acompanhamento e avaliação do cumprimento do contrato de desempenho 
e do plano estratégico de aplicação de recursos, que emitirá parecer sobre os 
resultados alcançados, em subsídio aos processos de fiscalização e prestação 
de contas sob sua responsabilidade perante os órgãos de controle interno e 
externo do Poder Executivo.
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§ 8º O descumprimento injustificado de cláusulas do contrato de desempenho 
ou a inadmissão, pelo Ministério do Esporte, da justificativa apresentada pela 
entidade que o descumpriu constituem causas para rescisão, sem prejuízo de 
outras medidas administrativas.
§ 9º O contrato de desempenho especificará cláusulas cujo descumprimento 
acarretará rescisão do ajuste, de forma isolada ou não, estabelecidos critérios 
objetivos que permitam a aferição quanto ao cumprimento.
§ 10. O conteúdo integral dos contratos de desempenho será disponibilizado 
no sitio eletrônico do Ministério do Esporte, sem prejuízo de que a entidade 
os disponibilize em seu sitio eletrônico.
§ 11. É facultado a entidades não referidas no caput propor ao Ministério do 
Esporte firmar o contrato de desempenho.

Art. 32. Para a celebração do contrato de desempenho será exigido das enti-
dades que sejam regidas por estatutos que disponham expressamente sobre:
I – observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e eficiência;
II – adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a 
coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 
pessoais em decorrência da participação no processo decisório;
III – constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de compe-
tência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil 
e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 
órgãos superiores da entidade;
IV – funcionamento autônomo e regular dos órgãos de Justiça Desportiva 
referentes à respectiva modalidade, inclusive quanto a não existência de 
aplicação de sanções disciplinares através de mecanismos estranhos a esses 
órgãos, ressalvado o disposto no art. 51 da Lei nº 9.615, de 1998;
V – prestação de contas, com a observância, no mínimo:
 a) dos princípios fundamentais de contabilidade, de acordo com os cri-

térios estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade;
 b) da publicidade, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de 

atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se 
as certidões negativas de débitos com o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e com o FGTS, além da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), à disposição para exame de qualquer cidadão.
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Parágrafo único. O Ministério do Esporte verificará, previamente, o regular 
funcionamento da entidade e a compatibilidade do seu estatuto com o dis-
posto neste decreto.

Art. 33. O requerimento para celebração de contrato de desempenho observará 
modelo disponibilizado no sitio eletrônico do Ministério do Esporte e será 
instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos das entidades:
I – estatuto atualizado, com a certidão do cartório de registro civil das pessoas 
jurídicas;
II – ata da eleição dos dirigentes, integrantes da diretoria ou do conselho de 
administração;
III – balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
IV – comprovante de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC)/
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); e
V – comprovantes da regularidade jurídica e fiscal perante a Receita Federal 
do Brasil e o FGTS, além da CNDT.
Parágrafo único. O Ministério do Esporte deverá verificar a regularidade dos 
documentos citados no caput.

Art. 34. O Ministério do Esporte, no prazo de 30 (trinta) dias contado do 
recebimento do requerimento, se manifestará sobre a celebração do contrato 
de desempenho.
§ 1º A decisão será publicada em sítio eletrônico, no prazo máximo de 10 
(dez) dias.
§ 2º No caso de indeferimento, o Ministério do Esporte notificará a entidade 
proponente das razões da negativa.
§ 3º A entidade com requerimento indeferido poderá reapresentá-lo a qualquer 
tempo, desde que suprida a causa da negativa.

Art. 35. A alteração nos estatutos que implique descumprimento de exigência 
elencada no art. 32, ou fato que implique mudança nas condições estabelecidas 
no ato da contratação, darão causa à rescisão do contrato de desempenho por 
parte do Ministério do Esporte, salvo se, sob consulta, aceitar a alteração.
§ 1º O contratante deverá comunicar ao Ministério do Esporte a respeito da 
alteração de que trata o caput no prazo de 10 (dez) dias, contado da data em 
que registrada em cartório ou da ocorrência do fato que houver implicado 
mudança das condições.
§ 2º O Ministério do Esporte deverá decidir a respeito da rescisão do contrato 
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que recebida a comunicação de 
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que trata o § 1º, período em que repasses de recursos referentes ao contrato de 
desempenho ficarão suspensos.

Seção IV 
Da Destinação dos Recursos aos Entes Federados

Art. 36. Um terço dos recursos previstos no inciso II do caput do art. 6º da Lei 
nº 9.615, de 1998, será repassado às secretarias de esporte dos estados e do Distrito 
Federal ou, se inexistentes, a órgãos ou entidades com atribuições semelhantes.
§ 1º Os recursos previstos no caput serão repassados proporcionalmente ao 
montante das apostas efetuadas em cada unidade da federação e pelo menos 
50% (cinquenta por cento) do montante recebido será destinado a projetos 
apresentados pelos municípios ou, na falta de projetos, em ações governa-
mentais em benefício dos municípios.
§ 2º Os recursos do repasse serão aplicados em atividades finalísticas do 
esporte, com prioridade para jogos escolares de esportes olímpicos e pa-
raolímpicos, admitida também sua aplicação em outras áreas do desporto 
educacional e no e apoio ao desporto para pessoas com deficiência, observado 
o disposto no PND.
§ 3º Os jogos escolares mencionados no § 2º visarão à preparação e à classi-
ficação de atletas para competição nacional de desporto educacional.
§ 4º A destinação aos municípios de que trata o § 1º será regulamentada por 
cada estado, observando:
I – a distribuição dos recursos entre as diversas regiões de cada estado;
II – a adequação dos projetos apresentados ao PND e, caso houver, ao plano 
estadual do desporto; e
III – a publicação de edital ou outro meio que proporcione a ciência de todas 
as administrações municipais quanto ao prazo para apresentação de projetos.

Art. 37. Além das atividades voltadas ao desporto de participação, são consi-
deradas atividades finalísticas do esporte, para fins do disposto no art. 36, § 2º:
I – subvenção direta ao estudante que atue em competições voltadas ao es-
porte escolar, assim como à comissão técnica responsável por sua preparação;
II – custeio de transporte e de hospedagem de atletas, árbitros e comissão 
técnica de equipes de esporte escolar para atividades e eventos de treinamento 
e de competições nacionais e internacionais;
III – aquisição de equipamentos e uniformes para treinamento e competição 
de esporte escolar;
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IV – custeio de profissionais, equipamentos, suplementos e medicamentos 
utilizados na recuperação e prevenção de lesões de atletas de esporte escolar; e
V – construção, ampliação, manutenção e recuperação de instalações espor-
tivas destinadas ao desporto educacional e de participação.
§ 1º A comissão técnica de equipes desportivas inclui treinador, assistentes 
técnicos, preparadores físicos, profissionais de saúde e quaisquer outros mem-
bros cuja atuação contribua diretamente na preparação, aperfeiçoamento, 
manutenção e recuperação técnica e física dos atletas de esporte escolar.
§ 2º As despesas observarão critérios de economicidade e as necessidades de 
conforto indispensáveis à manutenção de boas condições físicas dos atletas 
do desporto educacional ou de maior eficiência na logística de treinamento 
e de competição.
§ 3º Não será permitida a destinação de recursos para obrigações do ente 
federado referentes a pessoal e encargos sociais, ou qualquer despesa com a 
folha de pagamento.

CAPÍTULO VII 
DA ORDEM DESPORTIVA

Art. 38. A aplicação de qualquer penalidade prevista nos incisos IV ou V do caput 
do art. 48 da Lei nº 9.615, de 1998, exige decisão definitiva da Justiça Desportiva, 
limitada às questões que envolvam infrações disciplinares e competições des-
portivas, em observância ao disposto no § 1º do art. 217 da Constituição.

Art. 39. Na aplicação das penalidades por violação da ordem desportiva, 
previstas no art. 48 da Lei nº 9.615, de 1998, além da garantia do contraditório 
e ampla defesa, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade.

CAPÍTULO VIII 
DA JUSTIÇA DESPORTIVA

Art. 40. A Justiça Desportiva regula-se pela Lei nº 9.615, de 1998, por este 
decreto e pelo disposto no CBJD ou CBJDE, respectivamente observados os 
seguintes princípios: 
I – ampla defesa;
II – celeridade;
III – contraditório;
IV – economia processual;
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V – impessoalidade;
VI – independência;
VII – legalidade;
VIII – moralidade;
IX – motivação;
X – oficialidade;
XI – oralidade;
XII – proporcionalidade;
XIII – publicidade;
XIV – razoabilidade;
XV – devido processo legal;
XVI – tipicidade desportiva;
XVII – prevalência, continuidade e estabilidade das competições; e
XVIII – espírito desportivo.

Art. 41. Os órgãos integrantes da Justiça Desportiva, autônomos e indepen-
dentes das entidades de administração do desporto de cada sistema, são os 
superiores tribunais de Justiça Desportiva (STJD), perante as entidades nacio-
nais de administração do desporto; os tribunais de Justiça Desportiva (TJD), 
perante as entidades regionais da administração do desporto, e as comissões 
disciplinares, com competência para processar e julgar questões previstas nos 
códigos de Justiça Desportiva, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
§ 1º Os tribunais plenos dos STJD e dos TJD serão compostos por 9 (nove) 
membros:
I – 2 (dois) indicados pela entidade de administração do desporto;
II – 2 (dois) indicados pelas entidades de prática desportiva que participem de 
competições oficiais da divisão principal, por decisão em reunião convocada 
pela entidade de administração do desporto para esse fim;
III – 2 (dois) advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela 
Ordem dos Advogados do Brasil;
IV – 1 (um) representante dos árbitros, indicado pela entidade de classe;
V – 2 (dois) representantes dos atletas, indicados pelas entidades sindicais.
§ 2º Para os fins dispostos nos incisos IV e V do § 1º na hipótese de inexis-
tência de entidade regional, caberá à entidade nacional a indicação.
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CAPÍTULO IX 
DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL

Seção I 
Da Atividade Profissional

Art. 42. É facultado às entidades desportivas profissionais, inclusive às de 
prática de futebol profissional, constituírem-se como sociedade empresária, 
segundo um dos tipos regulados pelos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Seção II 
Da Competição Profissional

Art. 43. Considera-se competição profissional aquela promovida para obter 
renda e disputada por atletas profissionais cuja remuneração decorra de con-
trato especial de trabalho desportivo.
Parágrafo único. Entende-se como renda a receita auferida pelas entidades 
previstas no § 10 do art. 27 da Lei nº 9.615, de 1998, na organização e realização 
de competição desportiva com a venda de ingressos, patrocínio e negociação 
dos direitos audiovisuais do evento desportivo, entre outros.

Seção III 
Do Atleta Profissional

Art. 44. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração 
pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com enti-
dade de prática desportiva, na forma da Lei nº 9.615, de 1998, e, de forma 
complementar e no que for compatível, pelas das normas gerais da legislação 
trabalhista e da seguridade social.
§ 1º O contrato especial de trabalho desportivo fixará as condições e os valo-
res para as hipóteses de aplicação da cláusula indenizatória desportiva ou da 
cláusula compensatória desportiva, previstas no art. 28 da Lei nº 9.615, de 1998.
§ 2º O vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva 
previsto no § 5º do art. 28 da Lei nº 9.615, de 1998, não se confunde com o 
vínculo empregatício e não é condição para a caracterização da atividade de 
atleta profissional.



Legislação sobre esporte 289

Seção IV 
Do Direito de Imagem do Atleta

Art. 45. O direito ao uso da imagem do atleta, disposto no art. 87-A da Lei 
nº 9.615, de 1998, pode ser por ele cedido ou explorado, por ajuste contratual de 
natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis 
com o contrato especial de trabalho desportivo.
§ 1º O ajuste de natureza civil referente ao uso da imagem do atleta não 
substitui o vínculo trabalhista entre ele e a entidade de prática desportiva e 
não depende de registro em entidade de administração do desporto.
§ 2º Serão nulos de pleno direito os atos praticados através de contrato civil 
de cessão da imagem com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar as 
garantias e direitos trabalhistas do atleta.

Seção V 
Direito de Arena

Art. 46. Para fins do disposto no § 1º do art. 42 da Lei nº 9.615, de 1998, a 
respeito do direito de arena, o percentual de 5% (cinco por cento) devido aos 
atletas profissionais será repassado pela emissora detentora dos direitos de 
transmissão diretamente às entidades sindicais de âmbito nacional da mo-
dalidade, regularmente constituídas.
Parágrafo único. O repasse pela entidade sindical aos atletas profissionais 
participantes do espetáculo deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias.

Seção VI 
Do Atleta Autônomo

Art. 47. Caracteriza-se como autônomo o atleta maior de 16 (dezesseis) anos 
sem relação empregatícia com entidade de prática desportiva que se dedica à 
prática desportiva de modalidade individual, com objetivo econômico e por 
meio de contrato de natureza civil.
§ 1º A atividade econômica do atleta autônomo é caracterizada quando há:
I – remuneração decorrente de contrato de natureza civil firmado entre o 
atleta e a entidade de prática desportiva;
II – premiação recebida pela participação em competição desportiva; ou
III – incentivo financeiro proveniente de divulgação de marcas ou produtos 
do patrocinador.
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§ 2º O atleta autônomo enquadra-se como contribuinte individual no Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS).

Seção VII 
Do Contrato de Formação Desportiva

Art. 48. O atleta não profissional em formação, maior de 14 (quatorze) e menor 
de 20 (vinte) anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de 
prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livre-
mente pactuada por contrato de formação desportiva, a que se refere o § 4º 
do art. 29 da Lei nº 9.615, de 1998, sem vínculo empregatício entre as partes.

Art. 49. Caracteriza-se como entidade de prática desportiva formadora, cer-
tificada pela entidade nacional de administração da modalidade, aquela que 
assegure gratuitamente ao atleta em formação, sem prejuízo das demais 
exigências dispostas na Lei nº 9.615, de 1998, o direito a:
I – programas de treinamento nas categorias de base e formação educacional 
exigível e adequada, enquadrando-o na equipe da categoria correspondente 
a sua idade;
II – alojamento em instalações desportivas apropriadas à sua capacitação 
técnica na modalidade, quanto a alimentação, higiene, segurança e saúde;
III – conhecimentos teóricos e práticos de educação física, condicionamento 
e motricidade, por meio de um corpo de profissionais habilitados e especia-
lizados, norteados por programa de formação técnico-desportiva, compatível 
com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do atleta;
IV – matrícula escolar e presença às aulas da educação básica ou de formação 
técnica em que estiver matriculado, ajustando o tempo destinado à efetiva 
atividade de formação do atleta, não superior a 4 (quatro) horas diárias, aos 
horários estabelecidos pela instituição educacional, e exigindo do atleta sa-
tisfatório aproveitamento escolar;
V – assistência educacional e integral à saúde;
VI – alimentação com acompanhamento de nutricionista, assistência de fi-
sioterapeuta e demais profissionais qualificados na formação física e motora, 
além da convivência familiar adequada;
VII – pagamento da bolsa de aprendizagem até o décimo dia útil do mês 
subsequente ao vencido;
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VIII – apólice de seguro de vida e de acidentes pessoais para cobrir as ativi-
dades de formação desportiva, durante toda a vigência do contrato, incluindo 
como beneficiários da apólice de seguro os indicados pelo atleta em formação;
IX – período de descanso de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, 
com a garantia de recebimento dos incentivos previstos na lei coincidente 
com as férias escolares regulares;
X – registro do atleta em formação na entidade de administração do desporto 
e inscrição do atleta em formação nas competições oficiais de sua faixa etária 
promovidas pela entidade; e
XI – transporte.

Art. 50. O contrato de formação desportiva deve conter os elementos mínimos 
previstos no § 6º do art. 29 da Lei nº 9.615, de 1998, e visa propiciar ao atleta:
I – capacitação técnico-educacional específica para sua modalidade desportiva;
II – conhecimentos teóricos e práticos de atividade física, condicionamento 
e motricidade;
III – conhecimentos específicos de regras, legislação, fundamentos e com-
portamento do atleta de sua modalidade;
IV – conhecimentos sobre civismo, ética, comportamento e demais informações 
necessárias à futura formação de atleta desportivo profissional; e
V – preparação para firmar o primeiro contrato especial de trabalho despor-
tivo, norteado pelo programa de formação técnico-profissional, compatível 
com o desenvolvimento físico e psicológico.

Art. 51. O contrato de formação desportiva poderá conter as seguintes 
obrigações do atleta:
I – observar as cláusulas do contrato de formação desportiva;
II – cumprir o programa de treinamento e o horário de capacitação determi-
nados pela entidade formadora;
III – assistir às aulas teóricas e práticas programadas pela entidade formadora, 
com satisfatório aproveitamento;
IV – apresentar-se nas competições desportivas preparatórias e oficiais, 
nas condições, horários e locais estabelecidos pela entidade de prática des-
portiva contratante;
V – permanecer, sempre que necessário, em regime de concentração, observado 
o limite semanal de 3 (três) dias consecutivos;
VI – assistir às aulas da instituição educacional em que matriculado e apre-
sentar frequência e aproveitamento satisfatórios; e
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VII – respeitar as normas internas da entidade formadora.

Art. 52. Caberá à entidade de administração do desporto responsável pela 
certificação de entidade de prática desportiva formadora:
I – fixar as normas e requisitos para a outorga da certificação;
II – estabelecer tipologias e prazos de validade da certificação;
III – uniformizar um modelo de contrato de formação desportiva; e
IV – padronizar as bases de cálculo dos custos diretos ou indiretos das en-
tidades formadoras.
Parágrafo único. Atendidos os requisitos, a entidade de administração do des-
porto não negará a certificação da entidade de prática desportiva formadora, 
assim como do registro do contrato de formação desportiva.

CAPÍTULO X 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL A ATLETAS 

PROFISSIONAIS, EX-ATLETAS E ATLETAS EM FORMAÇÃO

Art. 53. Assistência social e educacional será prestada pela Federação das 
Associações de Atletas Profissionais (Faap), ou pela Federação Nacional dos 
Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf), na forma do art. 57 da Lei nº 9.615, 
de 1998, com a concessão dos seguintes benefícios:
I – aos atletas profissionais: assistência financeira, para os casos de atletas 
desempregados ou que tenham deixado de receber regularmente seus salários 
por um período igual ou superior a 4 (quatro) meses;
II – aos ex-atletas:
 a) assistência financeira mensal ao incapacitado para o trabalho, desde 

que a restrição decorra de lesões ou atividades ocorridas quando 
ainda era atleta; e

 b) assistência financeira mensal em caso de comprovada ausência de 
fonte de renda que garanta a sobrevivência ao ex-atleta; e

III – aos atletas em formação, aos atletas profissionais e aos ex-atletas: custeio 
total ou parcial dos gastos com educação formal.
§ 1º A Faap e a Fenapaf deverão elaborar demonstrações financeiras dos re-
cursos cuja fonte seja a prevista no art. 57 da Lei nº 9.615, de 1998, referentes 
a cada exercício fiscal, de acordo com padrões e critérios estabelecidos pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e, após submetidas à auditoria indepen-
dente, publicarão as demonstrações em seu sítio eletrônico, até o último dia 
útil do mês de abril do ano subsequente.
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§  2º Qualquer pessoa poderá requerer, por escrito, a prestação de contas 
referente aos valores recebidos e empregados na assistência social e educa-
cional aos atletas profissionais, aos ex-atletas e aos atletas em formação, cujos 
documentos serão disponibilizados no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Art. 54. As contribuições devidas à Faap e à Fenapaf, na forma do art. 57 
da Lei nº 9.615, de 1998, se não recolhidas nos prazos fixados, sujeitam-se à 
cobrança administrativa e judicial, com atualização dos valores devidos até 
a data do efetivo recolhimento.

Art. 55. As entidades de prática desportiva e de administração do desporto 
responsáveis pela arrecadação, pelo recolhimento dos valores referidos no 
art. 57 da Lei nº 9.615, de 1998, e pelo registro dos contratos desportivos deverão 
prestar à Faap e à Fenapaf todas as informações financeiras, cadastrais e de 
registro necessárias à verificação, controle e fiscalização das contribuições 
devidas.

Art. 56. A entidade responsável pelo registro do contrato de trabalho do atle-
ta profissional e pelo registro de transferência de atleta profissional a outra 
entidade desportiva deverá exigir, quando de sua efetivação, o comprovante 
do recolhimento das contribuições fixadas no art. 57 da Lei nº 9.615, de 1998.
Parágrafo único. As entidades nacionais de administração do desporto deverão 
informar à Faap e à Fenapaf a relação dos atletas e das entidades de prática 
desportiva que não atenderem ao disposto no caput.

CAPÍTULO XI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 57. Ato conjunto dos ministros de Estado do Esporte, da Defesa e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá normas e prazos para efetivar 
a liberação de servidores públicos que atuam como atletas, árbitros, assis-
tentes, profissionais especializados e dirigentes integrantes de representação 
nacional convocados para treinamento ou para competição desportiva no 
país ou no exterior.

Art. 58. O Ministério da Defesa deverá ser previamente consultado nas questões 
de desporto militar ou programas governamentais cujas atividades esportivas 
incluam a participação das Forças Armadas.
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Art. 59. Para os efeitos do art. 84-A da Lei nº 9.615, de 1998, a obrigatoriedade 
de transmissão de jogo envolve partida disputada em competição oficial por 
ambas seleções principais brasileiras de futebol, masculina e feminina, da 
categoria principal.

Art. 60. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data da entrada em vigor 
deste decreto, o Conselho Nacional do Esporte (CNE) aprovará o Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva para o Desporto Educacional (CBJDE), ou-
vidas a CBDE e a CBDU.

Art. 61. O atleta não profissional que perceba incentivos materiais na forma 
de bolsa, conforme disposto no art. 4º, parágrafo único, não será considerado 
contribuinte obrigatório do RGPS.

Art. 62. A participação de árbitros e auxiliares de arbitragem em competições, 
partidas, provas ou equivalente, de qualquer modalidade desportiva, obede-
cerá às regras e aos regulamentos da entidade de administração, a qual, no 
exercício de sua autonomia, fará inclusão ou exclusão de nomes nas relações 
regionais, nacionais ou internacionais.

Art. 63. A exclusividade prevista no art. 15, § 2º, da Lei nº 9.615, de 1998, 
implica proibição à imitação e à reprodução, no todo, em parte ou com acrés-
cimo, de signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas, emblemas e hinos 
utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), pelo Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC), pelo COB e pelo CPB.
§ 1º As proibições referidas no caput abrangem abreviações e variações e 
ainda aquelas igualmente relacionadas que, porventura, venham a ser criadas 
dentro dos mesmos objetivos.
§ 2º Em relação ao COI e ao IPC, a exclusividade de que trata o caput deverá 
observar o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 6º e no art. 16 da 
Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009.
§ 3º Excetuam-se do disposto neste artigo os usos formalmente autorizados 
pelo COB, CPB, COI ou IPC.

Art. 64. Ao COB e ao CPB aplicam-se as disposições constantes do inciso I do 
caput do art. 23 da Lei nº 9.615, de 1998, acerca da instituição do Tribunal de 
Justiça Desportiva, quando estiverem atuando na administração de modalidade 
desportiva em substituição a entidade nacional de administração do desporto.
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Art. 65. Para fins do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 9.615, de 1998, enten-
de-se por Jogos Olímpicos os jogos de verão e os jogos de inverno, organizados 
pelo COI ou pelo IPC.

Art. 66. As normas e os procedimentos complementares necessários à exe-
cução deste decreto serão definidos em ato do ministro de Estado do Esporte.

Art. 67. Este decreto entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

Art. 68. Revogam-se:
I – o Decreto nº 3.659, de 14 de novembro de 2000;
II – o Decreto nº 3.944, de 28 de setembro de 2001;
III – o Decreto nº 4.201, de 18 de abril de 2002;
IV – o Decreto nº 5.139, de 12 de julho de 2004; e
V – o Decreto nº 6.297, de 11 de dezembro de 2007.

Brasília, 8 de abril de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Aldo Rebelo
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DECRETO Nº 8.642, DE 19 DE JANEIRO  
DE 2016223

Dispõe sobre Autoridade Pública de 
Governança do Futebol (APFUT), criada 
pela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, 
e dá outras providências.

A presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea a, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 19, § 4º da Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, decreta:

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFUT), órgão 
criado pela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, sem aumento de despesa, 
vinculada ao Ministério do Esporte, tem por finalidade fiscalizar e disciplinar 
o cumprimento das condições de manutenção no Programa de Modernização 
da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), sem 
prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.
224Art. 2º O plenário da APFUT será integrado pelo presidente da APFUT e 
por representantes:
I – do Ministério da Fazenda;
II – da Casa Civil da Presidência da República;
III – do Ministério do Esporte;
IV – de atletas de futebol profissional;
V – de dirigentes de clubes de futebol profissional;
VI – de treinadores de futebol profissional;
VII – de árbitros de futebol profissional; e
VIII – de entidade de fomento ao desenvolvimento do futebol brasileiro.
§ 1º O presidente da APFUT será nomeado pelo presidente da República.

223 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 20-1-2016.
224 Incisos I e II e § 2º com nova redação dada pelo Decreto nº 8.971, de 23-1-2017; § 8º com nova 

redação dada pelo Decreto nº 8.782, de 1º-6-2016.



Legislação sobre esporte 297

§ 2º O Ministério do Esporte terá três representantes e as demais represen-
tações previstas nos incisos I, II e IV a VIII do caput, um.
§ 3º Os representantes de que trata este artigo serão substituídos em suas 
ausências e seus impedimentos por seus respectivos suplentes.
§ 4º Os representantes de que tratam os incisos I a III do caput e seus suplen-
tes serão indicados pelos respectivos ministros de Estado e designados pelo 
ministro de Estado do Esporte.
§ 5º No caso dos representantes e suplentes de que trata o § 4º, a função de 
membro da APFUT será exercida sem prejuízo das atribuições regulares em 
seu órgão de origem.
§ 6º Os representantes de que tratam os incisos IV a VIII do caput e seus 
suplentes serão indicados pelo ministro de Estado do Esporte e designados 
pelo ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 7º A indicação referida no § 6º poderá ser subsidiada por sugestão do Conselho 
Nacional do Esporte, a que se refere a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.
§ 8º Ressalvado o seu presidente, a participação dos membros na APFUT será 
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
225Art. 3º O presidente e os demais membros e suplentes da APFUT serão 
designados para mandato de três anos, admitida uma recondução.
§ 1º Nos casos de representantes e suplentes de órgãos governamentais, será 
providenciada, a qualquer tempo, a substituição de servidor que deixar de 
exercer suas funções no Ministério pelo qual foi indicado, observado o dis-
posto no § 1º do art. 2º.
§ 2º No caso de vacância no curso do mandato a que se refere o caput, o 
substituto designado ou nomeado exercerá o restante do mandato na APFUT, 
período que não será considerado para fins de recondução.

Art. 4º Compete ao presidente da APFUT:
I – fiscalizar as obrigações previstas no art. 4º da Lei nº 13.155, de 2015;
II – determinar a instauração de processo administrativo para averiguar o 
descumprimento das obrigações de que trata o inciso I;
III – arquivar denúncias de descumprimento das obrigações de que trata o 
inciso I, quando infundadas, submetendo sua decisão ao reexame do Plenário;
IV – decidir, em primeira instância, o processo administrativo de que trata 
o inciso II;

225 Caput do artigo e § 2º com nova redação dada pelo Decreto nº 8.971, de 23-1-2017.
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V – presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as reuniões do 
Plenário;
VI – receber documentos, requisitar informações e secretariar os trabalhos 
do Plenário;
VII – convocar reuniões e determinar a organização da pauta;
VIII – assinar os atos oficiais da APFUT e as decisões do Plenário;
IX – determinar a intimação dos interessados;
X – comunicar ao órgão federal responsável, para fins de exclusão do Profut, 
a decisão final da APFUT que constatar o descumprimento das obrigações 
de que trata o inciso I; e
XI – praticar outros atos administrativos necessários à condução dos traba-
lhos da APFUT.

Art. 5º Compete a membro da APFUT:
I – emitir voto nos processos e questões submetidas ao Plenário;
II – proferir despachos e lavrar decisões nos processos em que for relator;
III – submeter ao Plenário a requisição de informações e documentos que 
interessem ao processo, observado o sigilo legal, e determinar as diligências 
necessárias ao exercício de suas funções;
IV – executar as demais atribuições que lhe forem cometidas no regimento 
interno da APFUT; e
V – exercer outras atribuições conferidas pelo Plenário.

Art. 6º Compete ao Plenário da APFUT:
I – decidir, de maneira fundamentada, os recursos interpostos contra as 
decisões do presidente;
II – reexaminar as decisões do presidente que determinarem o arquivamento 
de denúncias;
III – expedir regulamentação sobre procedimento de fiscalização do cum-
primento das condições previstas nos incisos II a X do caput do art. 4º da Lei 
nº 13.155, de 2015;
IV – requisitar informações e documentos às entidades desportivas; e
V – elaborar e aprovar o regimento interno da APFUT.
Parágrafo único. A regulamentação de que trata o inciso  III do caput será 
necessariamente precedida de consulta às entidades desportivas profissio-
nais participantes do Profut e as críticas e sugestões serão examinadas e 
permanecerão à disposição do público em sítio eletrônico, nos termos do 
regimento interno.
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CAPÍTULO II 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 7º Para apurar o descumprimento das condições previstas no art. 4º 
da Lei nº 13.155, de 2015, o presidente da APFUT agirá, de ofício ou quando 
provocado, mediante denúncia fundamentada.
§ 1º São legitimados para apresentar a denúncia a que se refere o caput:
I – entidade nacional ou regional de administração do desporto;
II – entidade desportiva profissional;
III – atleta profissional vinculado à entidade desportiva profissional denunciada;
IV – associação ou sindicato de atletas profissionais;
V – associação de empregados de entidade desportiva profissional;
VI – o Ministério do Trabalho e Previdência Social; e
VII – associação ou sindicato de empregados das entidades:
 a) nacionais e regionais de administração do desporto referidas nos 

incisos III e IV do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998; e

 b) de prática desportiva referidas no inciso VI do parágrafo único do 
art. 13 da Lei nº 9.615, de 1998, que não estejam envolvidas em com-
petições de atletas profissionais, nos termos dos art. 26 e art. 28 da 
referida lei.

§ 2º O presidente da APFUT, de ofício ou mediante requerimento de qual-
quer dos membros, poderá instaurar procedimento para averiguar teor de 
denúncia noticiada em pelo menos dois veículos de grande circulação, se a 
considerar fundamentada.
§ 3º A instauração do procedimento de que trata o § 2º deverá ser determi-
nada em despacho devidamente fundamentado do qual constem as razões 
de convicção acerca da plausibilidade da denúncia.
§ 4º Na hipótese do § 2º, será submetida ao reexame do Plenário a decisão 
de não instaurar o procedimento requerido por qualquer de seus membros.

Art. 8º No caso de denúncia recebida nos termos do art. 7º, o presidente da 
APFUT deverá:
I – submeter ao Plenário proposta de arquivamento, se a considerar infundada; ou
II – notificar a entidade beneficiária do parcelamento para apresentar sua 
defesa no prazo de quinze dias.
Parágrafo único. No caso do inciso I do caput, se o Plenário, mediante requeri-
mento de qualquer dos seus membros, considerar que não se trata de hipótese 
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de arquivamento, determinará a instauração de procedimento administrativo, 
na forma do inciso II do caput.

Art. 9º Esgotado o prazo para apresentação da defesa e do recebimento das 
informações, o presidente da APFUT deverá decidir, de maneira fundamen-
tada, no prazo de trinta dias.
§ 1º Em caso de arquivamento da denúncia, a decisão deverá ser submetida 
ao reexame do Plenário.
§ 2º Se verificado o descumprimento das condições previstas no art. 4º da 
Lei nº 13.155, de 2015, o presidente da APFUT poderá:
I – advertir a entidade desportiva profissional;
II – advertir a entidade desportiva profissional e fixar prazo de até cento e 
oitenta dias para a regularização da situação objeto da denúncia; ou
III – comunicar o fato ao órgão federal responsável pelo parcelamento para 
que este proceda à efetiva exclusão do parcelamento.
§ 3º A penalidade de que trata o inciso I do § 2º não poderá ser imposta nos 
casos de reincidência de qualquer infração em período inferior a dois anos.
§ 4º No caso do inciso II do § 2º, a ausência de regularização no prazo fixado 
importará a conversão da penalidade na comunicação de que trata o seu 
inciso III.
§ 5º Observado o disposto no art. 11, a comunicação de que trata o inciso III 
do § 2º será efetuada após:
I – esgotado o prazo de que trata o caput do art. 10, sem apresentação de 
recurso; ou
II – decisão do Plenário sobre a improcedência do recurso.
Art. 10. Será admitido recurso ao Plenário da decisão proferida na forma do 
art. 9, no prazo de dez dias contado da data de recebimento da notificação.
§ 1º Na hipótese de a decisão não ser reconsiderada no prazo de cinco dias, 
o recurso será distribuído a relator sorteado para este fim, ao qual caberá a 
apresentação de voto na próxima reunião, que não poderá ser designada em 
prazo superior a sessenta dias.
§ 2º O Plenário deverá decidir de maneira fundamentada, em última instância, 
sobre o recurso interposto.

Art. 11. A APFUT poderá deixar de realizar a comunicação a que se refere 
o inciso III do § 2º do art. 9º, na hipótese de:
I – a entidade desportiva profissional, quando couber:
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 a) adotar mecanismos de responsabilização pessoal de dirigentes e 
membros de conselho que tiverem dado causa às irregularidades; e

 b) regularizar a situação que tenha motivado a advertência; ou
II – a entidade de administração do desporto ou liga aplicar a sanção de 
proibição de registro de contrato especial de trabalho desportivo.
§ 1º Será concedido, por meio de notificação à entidade, o prazo máximo de 
cento e oitenta dias para a adoção das providências previstas no inciso I do caput.
§ 2º No caso do inciso II do caput, a APFUT poderá suspender a comunicação 
por até trinta dias para que seja concluído o processo de aplicação de sanção 
pela entidade de administração do desporto ou liga.

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Órgão da estrutura do Ministério do Esporte, a ser definida por seu 
ministro de Estado, prestará apoio e assessoramento técnico à APFUT.
226Parágrafo único. A representação do Ministério do Esporte no município do 
Rio de Janeiro funcionará como sede da APFUT.

Art. 13. As despesas com a instalação e o funcionamento da APFUT correrão 
por conta do orçamento do Ministério do Esporte.

Art. 14. Os órgãos e as entidades da administração pública federal fornecerão 
as informações e os documentos necessários ao exercício das competências 
fiscalizatórias da APFUT.
227Art. 15. A APFUT editará seu regimento interno no prazo de sessenta dias, 
contado da data de reunião de instalação do plenário da APFUT.

Art. 16. Este decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Brasília, 19 de janeiro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

DILMA ROUSSEFF
George Hilton

226 Parágrafo único acrescido pelo Decreto nº 8.971, de 23-1-2017.
227 Caput do artigo com nova redação dada pelo Decreto nº 8.971, de 23-1-2017.
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DECRETO Nº 8.692, DE 16 DE MARÇO DE 2016228

Regulamenta o controle de dopagem a que 
se refere a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto.

A presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998, decreta:

Art. 1º Este decreto regulamenta a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, no 
que se refere ao controle de dopagem no esporte.

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Sujeitam-se às normas antidopagem os atletas, as entidades e terceiros.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput considera-se:
I – atleta: qualquer pessoa, vinculada às entidades de que trata o inciso II, que 
participe de competições esportivas na condição de competidor em qualquer 
modalidade esportiva;
II – entidade: aquelas listadas no parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.615, 
de 1998 e suas congêneres internacionais; e
III – terceiro: qualquer técnico, treinador, funcionário, preparador físico, 
dirigente, empresário, agente, pessoal médico ou paramédico trabalhando 
com, ou tratando de, atletas, participando ou preparando-o para competição 
esportiva ou fora dela.

CAPÍTULO II 
DO CONTROLE DE DOPAGEM

Art. 3º A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), órgão do 
Ministério do Esporte, é a organização nacional antidopagem.

228 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, ed. extra, de 17-3-2016.



Legislação sobre esporte 303

Art. 4º No credenciamento dos agentes, a ABCD observará o princípio da 
impessoalidade, atendendo a critérios objetivos previamente estabelecidos 
na legislação que regulamenta o controle de dopagem.

Art. 5º O sigilo do resultado de análise laboratorial de amostras biológicas 
para controle de dopagem e seu eventual resultado analítico adverso deve 
ser tratado pela respectiva Autoridade de Teste ou Autoridade de Gestão 
de Resultados, observando-se o Código Mundial Antidopagem editado pela 
Agência Mundial Antidopagem.
§ 1º A infração administrativa a que alude o caput é punível com as sanções 
previstas no art. 127 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 2º No caso de agente de controle de dopagem, a infração também é punível 
com o seu respectivo descredenciamento.

CAPÍTULO III 
DA JUSTIÇA DESPORTIVA ANTIDOPAGEM

Art. 6º A Justiça Desportiva Antidopagem (JAD), prevista no art. 55-A da 
Lei nº 9.615 de 1998, terá suas atribuições, sua estrutura e seu funcionamento 
regulados por este decreto e no Código Brasileiro Antidopagem (CBA).

Art. 7º A JAD será composta por um único tribunal e respectiva procuradoria, 
dotados de autonomia e independência.
§ 1º A JAD será composta de forma paritária por representantes de entidades 
da administração do desporto, de entidades sindicais dos atletas e pelo Poder 
Executivo.
§ 2º Os membros da JAD serão nomeados pelo ministro de Estado do Esporte.
§ 3º Os representantes de entidades de administração do desporto e de entidades 
sindicais dos atletas serão indicados pelo Conselho Nacional do Esporte (CNE), 
após oitiva das entidades, conforme procedimentos estabelecidos em resolução.
§ 4º A participação dos membros na JAD será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada.
§ 5º O tribunal da JAD será composto por câmaras especializadas e por Plenário 
integrado pela totalidade de seus membros, na forma disposta no CBA.
§ 6º A procuradoria da JAD atuará junto às câmaras e ao Plenário de que 
trata o § 5º.
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Art. 8º Os procedimentos para julgamento das violações às regras antido-
pagem e das infrações conexas, bem como para homologação de decisões 
estrangeiras seguirão o disposto no CBA.
§ 1º Das decisões proferidas pelas Câmaras será cabível recurso ordinário 
ao Plenário.
§ 2º Dos acórdãos proferidos pelo Plenário caberá recurso para a Corte Arbitral 
do Esporte.
§ 3º Nas infrações que envolvam atletas de nível internacional, o acesso à Corte 
Arbitral do Esporte independerá do exaurimento das instâncias nacionais.
§ 4º Os atletas de nível internacional estão definidos no CBA.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

DILMA ROUSSEFF
George Hilton
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RESOLUÇÃO CNE Nº 1, DE 23 DE DEZEMBRO 
DE 2003229

Aprova o Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva

O presidente do Conselho Nacional do Esporte, no uso de suas atribuições 
regulamentares e,

Considerando o que dispõem o inciso VI do art. 11 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, e o art. 42 da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003;

Considerando a deliberação unânime do Conselho Nacional do Esporte, em 
sessão do dia 22 de dezembro de 2003, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nos termos do 
anexo desta resolução, a que se submetem todas as competições desportivas 
que se iniciarem após sua vigência.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

AGNELO QUEIROZ
Ministro de Estado do Esporte

Presidente do Conselho Nacional do Esporte

229 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24-12-2003, e retificada no de 29-12-2003.
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Anexo

CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA230

LIVRO I 
DA JUSTIÇA DESPORTIVA

TÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA E DO PROCESSO DESPORTIVO

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DESPORTIVA

231Art. 1º A organização, o funcionamento, as atribuições da Justiça Desportiva 
brasileira e o processo desportivo, bem como a previsão das infrações dis-
ciplinares desportivas e de suas respectivas sanções, no que se referem ao 
desporto de prática formal, regulam-se por lei e por este código.
Parágrafo único. (Revogado.)
§ 1º Submetem-se a este código, em todo o território nacional:
I – as entidades nacionais e regionais de administração do desporto;
II – as ligas nacionais e regionais;
III – as entidades de prática desportiva, filiadas ou não às entidades de ad-
ministração mencionadas nos incisos anteriores;
IV – os atletas, profissionais e não profissionais;
V – os árbitros, assistentes e demais membros de equipe de arbitragem;
VI – as pessoas naturais que exerçam quaisquer empregos, cargos ou funções, 
diretivos ou não, diretamente relacionados a alguma modalidade esportiva, 
em entidades mencionadas neste parágrafo, como, entre outros, dirigentes, 
administradores, treinadores, médicos ou membros de comissão técnica;
VII – todas as demais entidades compreendidas pelo sistema nacional do 
desporto que não tenham sido mencionadas nos incisos anteriores, bem como 
as pessoas naturais e jurídicas que lhes forem direta ou indiretamente vin-
culadas, filiadas, controladas ou coligadas.

230 Texto consolidado de acordo com o anexo da Resolução nº 29, de 10-12-2009.
231 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou os §§ 1º e 2º e revogou o parágrafo único.
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§ 2º Na aplicação do presente código, será considerado o tratamento dife-
renciado ao desporto de prática profissional e ao de prática não profissional, 
previsto no inciso III do art. 217 da Constituição Federal.
232Art. 2º A interpretação e aplicação deste código observará os seguintes 
princípios, sem prejuízo de outros:
I – ampla defesa;
II – celeridade;
III – contraditório;
IV – economia processual;
V – impessoalidade;
VI – independência;
VII – legalidade;
VIII – moralidade;
IX – motivação;
X – oficialidade;
XI – oralidade;
XII – proporcionalidade;
XIII – publicidade;
XIV – razoabilidade;
XV – devido processo legal;
XVI – tipicidade desportiva;
XVII – prevalência, continuidade e estabilidade das competições (pro competitione);
XVIII – espírito desportivo (fair play).
233Art. 3º São órgãos da Justiça Desportiva, autônomos e independentes das 
entidades de administração do desporto, com o custeio de seu funcionamento 
promovido na forma da lei:
I – o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com jurisdição des-
portiva correspondente à abrangência territorial da entidade nacional de 
administração do desporto;
II – os tribunais de Justiça Desportiva (TJD), com jurisdição desportiva cor-
respondente à abrangência territorial da entidade regional de administração 
do desporto;

232 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
acrescentou os incisos XV a XVIII.

233 Incisos de I a III com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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III – as comissões disciplinares constituídas perante os órgãos judicantes 
mencionados nos incisos I e II deste artigo.
234Art. 3º-A. São órgãos do STJD o Tribunal Pleno e as comissões disciplinares.
235Art. 4º O Tribunal Pleno do STJD compõe-se de 9 (nove) membros, deno-
minados auditores, de reconhecido saber jurídico desportivo e de reputação 
ilibada, sendo:
I – 2 (dois) indicados pela entidade nacional de administração do desporto;
II – 2 (dois) indicados pelas entidades de prática desportiva que participem 
da principal competição da entidade nacional de administração do desporto;
III – 2 (dois) advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil;
IV – 1 (um) representante dos árbitros, indicado por entidade representativa; e
V – 2 (dois) representantes dos atletas, indicados por entidade representativa.
236Art. 4º-A. Para apreciação de matérias relativas a competições interestaduais 
ou nacionais, funcionarão perante o STJD, como primeiro grau de jurisdição, 
tantas comissões disciplinares nacionais quantas se fizerem necessárias, com-
postas, cada uma, por 5 (cinco) auditores, de reconhecido saber jurídico des-
portivo e de reputação ilibada, que não pertençam ao Tribunal Pleno do STJD.
§ 1º Os auditores das comissões disciplinares serão indicados pela maioria 
dos membros do Tribunal Pleno do STJD, a partir de sugestões de nomes 
apresentadas por qualquer auditor do Tribunal Pleno do STJD, devendo o 
presidente do Tribunal Pleno do STJD preparar lista com todos os nomes 
sugeridos, em ordem alfabética.
§ 2º Cada auditor do Tribunal Pleno do STJD deverá, a partir da lista men-
cionada no § 1º, escolher um nome por vaga a ser preenchida, e os indicados 
para compor a comissão disciplinar serão aqueles que obtiverem o maior 
número de votos, prevalecendo o mais idoso, em caso de empate.
§ 3º Caso haja mais de uma vaga a ser preenchida em uma ou mais comissões 
disciplinares, a votação será única e a distribuição dos auditores nas diferentes 
vagas e comissões disciplinares far-se-á de modo sucessivo, preenchendo-se 
primeiro as vagas da primeira comissão disciplinar, e posteriormente as 

234 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
235 Incisos IV e V com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo 

com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
236 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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vagas das comissões disciplinares de numeração subsequente, caso existentes, 
conforme a ordem decrescente dos indicados mais votados.
237Art. 4º-B. São órgãos de cada TJD o Tribunal Pleno e as comissões 
disciplinares.
238Art. 5º Cada TJD compõe-se de 9 (nove) membros, denominados auditores, 
de reconhecido saber jurídico desportivo e de reputação ilibada, sendo:
I – 2 (dois) indicados pela entidade regional de administração de desporto;
II – 2 (dois) indicados pelas entidades de prática desportiva que participem 
da principal competição da entidade regional de administração do desporto;
III – 2 (dois) advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, por 
intermédio da seção correspondente à territorialidade;
IV – 1 (um) representante dos árbitros, indicado por entidade representativa; e
V – 2 (dois) representantes dos atletas, indicados por entidade representativa.
239Art. 5º-A. Para apreciação de matérias relativas a competições regionais e 
municipais, funcionarão perante cada TJD, como primeiro grau de jurisdi-
ção, tantas comissões disciplinares regionais quantas se fizerem necessárias, 
conforme disposto no regimento interno do TJD, compostas, cada uma, por 
5 (cinco) auditores, de reconhecido saber jurídico desportivo e de reputação 
ilibada, que não pertençam ao Tribunal Pleno do respectivo TJD.
§ 1º Os auditores das comissões disciplinares serão indicados pela maioria dos 
membros do Tribunal Pleno do TJD, a partir de sugestões de nomes apresen-
tados por qualquer auditor do Tribunal Pleno do TJD, devendo o presidente 
do Tribunal Pleno do TJD preparar lista, com todos os nomes sugeridos, em 
ordem alfabética.
§ 2º Cada auditor do Tribunal Pleno do TJD deverá, a partir da lista mencio-
nada no § 1º, escolher um nome por vaga a ser preenchida, e os indicados para 
compor a comissão disciplinar serão aqueles que obtiverem o maior número 
de votos, prevalecendo o mais idoso, em caso de empate.
§ 3º Caso haja mais de uma vaga a ser preenchida em uma ou mais comissões 
disciplinares, a distribuição dos auditores nas diferentes vagas e comissões disci-
plinares far-se-á de modo sucessivo, preenchendo-se primeiro as vagas da primeira 

237 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
238 Incisos IV e V com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo 

com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
239 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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comissão disciplinar, e posteriormente as vagas das comissões disciplinares de 
numeração subsequente, caso existentes.
240Art. 6º (Revogado.)
241Art. 7º Os órgãos judicantes só poderão deliberar e julgar com a presença 
da maioria de seus auditores, excetuadas as hipóteses de julgamento mono-
crático admitidas por este código.
242Art. 8º Os órgãos enumerados no art. 3º serão dirigidos por um presidente 
e um vice-presidente, eleitos pela maioria de seus membros.
Parágrafo único. A presidência e a vice-presidência do STJD e do TJD serão exer-
cidas pelos respectivos presidentes e vice-presidentes de seus tribunais plenos.
243Art. 8º-A. Em caso de vacância na presidência do órgão judicante, o vice-
-presidente assumirá imediatamente o cargo vago, que será exercido até o 
término do mandato a que se encontrava vinculado o presidente substituído.
Parágrafo único. Ao assumir a presidência do órgão judicante, o vice-presidente 
terá a incumbência de convocar sessão, a ser realizada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, com o fim de preencher a vice-presidência, que será exercida até o 
término do mandato a que se encontrava vinculado o até então vice-presidente.
244Art. 8º-B. No caso de vacância concomitante na presidência e na vice-
-presidência do órgão judicante, a presidência será temporariamente exercida 
pelo auditor mais antigo, e a vice-presidência, pelo segundo auditor mais antigo.
§ 1º O auditor que assumir temporariamente a Presidência terá a incumbência 
de convocar sessão, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com 
o fim de preencher os cargos vagos.
§ 2º Os auditores eleitos ocuparão os cargos a que se refere o caput até o térmi-
no dos mandatos a que se encontravam vinculados os auditores substituídos.

240 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
241 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
242 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; parágrafo único com 

nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
243 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
244 Idem.
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CAPÍTULO II 
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO STJD, DOS 

TRIBUNAIS E DAS COMISSÕES DISCIPLINARES

245Art. 9º São atribuições do presidente do tribunal (STJD ou TJD), além das 
que lhe forem conferidas pela lei, por este código ou regimento interno:
I – zelar pelo perfeito funcionamento do tribunal e fazer cumprir suas decisões;
II – ordenar a restauração de autos;
III – dar imediata ciência, por escrito, das vagas verificadas no tribunal ao 
presidente da entidade indicante;
IV – determinar sindicâncias e aplicar sanções aos funcionários do tribunal, 
conforme disposto no regimento interno;
V – sortear os relatores dos processos de competência do Tribunal Pleno;
VI – dar publicidade às decisões prolatadas;
VII – representar o tribunal nas solenidades e atos oficiais, podendo delegar 
essa função a qualquer dos auditores;
VIII – designar dia e hora para as sessões ordinárias e extraordinárias e 
dirigir os trabalhos;
IX – dar posse aos auditores do Tribunal Pleno e das comissões disciplinares, 
bem como aos secretários;
X – exigir da entidade de administração o ressarcimento das despesas cor-
rentes e dos custos de funcionamento do tribunal e prestar-lhe contas;
XI – receber, processar e examinar os requisitos de admissibilidade dos re-
cursos provenientes da instância imediatamente inferior;
XII – (revogado);
XIII – conceder licença do exercício de suas funções aos auditores, inclusive 
aos das comissões disciplinares, secretários e demais auxiliares;
XIV – exercer outras atribuições quando delegadas pelo tribunal;
XV – determinar períodos de recesso do tribunal;
XVI – criar comissões especiais e designar auditores para o cumprimento de 
funções específicas de interesse do tribunal.
§ 1º (Revogado.)
§ 2º (Revogado.)
§ 3º (Revogado.)

245 Inciso XIV acrescido pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo e incisos I, IV, V, VII, 
IX, XI, XIII e XIV com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
acrescentou os incisos XV e XVI e revogou o inciso XII e os §§ 1º a 3º; parágrafo único acrescido 
pela Resolução CNE nº 37, de 1-11-2013.
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Parágrafo único. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) 
deverá ser intimada das decisões prolatadas nos casos alusivos à dopagem.
246Art. 10. Compete ao vice-presidente:
I – substituir o presidente nas ausências ou impedimentos eventuais e defi-
nitivamente quando da vacância da presidência;
II – exercer as funções de corregedor, na forma do regimento interno;
III – (revogado).
247Art. 10-A. No caso de ausência ou impedimento eventuais concomitantes 
do presidente e do vice-presidente do órgão judicante, a presidência será 
temporariamente exercida pelo auditor mais antigo, ao passo que a vice-
-presidência será temporariamente ocupada pelo segundo auditor mais antigo, 
salvo disposição diversa do regimento interno do tribunal (STJD ou TJD).
248Art. 10-B. No caso de impetração de mandado de garantia em que o presi-
dente do STJD figure como autoridade coatora, competirá ao vice-presidente do 
STJD praticar todos os atos processuais de atribuição do presidente do STJD.
Parágrafo único. Quando o vice-presidente do STJD estiver afastado, impedido ou 
der-se por suspeito para a prática dos atos a que se refere este artigo, o auditor 
mais antigo do Tribunal Pleno do STJD cumprirá as atribuições ali mencionadas.
249Art. 10-C. Os presidentes das comissões disciplinares terão, no que for 
compatível, as mesmas atribuições dos art. 9º, I, V, VI, VII, VIII e XIV, e os 
vice-presidentes, a mesma atribuição do art. 10, I.
250Art. 10-D. Salvo disposição diversa do regimento interno do tribunal (STJD 
ou TJD), os mandatos dos presidentes e vice-presidentes do Tribunal Pleno 
e das comissões disciplinares serão de 2 (dois) anos, autorizadas reeleições.

246 Incisos I e II com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também revogou 
o inciso III.

247 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
248 Idem.
249 Idem.
250 Idem.
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CAPÍTULO III 
DOS AUDITORES

251Art. 11. O presidente do tribunal (STJD ou TJD) dará posse aos auditores 
do Tribunal Pleno e das comissões disciplinares.
§ 1º A posse dos auditores do Tribunal Pleno dar-se-á na primeira sessão 
subsequente ao recebimento, pelo presidente do tribunal (STJD ou TJD), da 
indicação pela entidade a quem competir o preenchimento do cargo.
§ 2º A posse dos auditores das comissões disciplinares dar-se-á na primeira 
sessão subsequente à aceitação, pelo contemplado, da indicação feita pelo 
Tribunal Pleno do tribunal (STJD ou TJD).
§ 3º No caso de o auditor indicado, ao Tribunal Pleno ou a comissão discipli-
nar, mesmo que não empossado, deixar de comparecer ao número de sessões 
necessário à declaração de vacância do cargo, haverá nova indicação pela 
mesma entidade, salvo justo motivo para as ausências, assim considerado 
pelo Tribunal Pleno (STJD ou TJD).
252Art. 12. O mandato dos auditores terá a duração máxima permitida pela 
legislação brasileira, assim como poderá haver tantas reconduções quantas 
forem legalmente admitidas.
253Art. 13. A antiguidade dos auditores conta-se da data da posse.
Parágrafo único. Quando a posse houver ocorrido na mesma data, considerar-
-se-á mais antigo o auditor que tiver maior número de mandatos; se persistir 
o empate, considerar-se-á mais antigo o auditor mais idoso.
254Art. 14. Ocorre vacância do cargo de auditor:
I – pela morte ou renúncia;
II – pelo não comparecimento a 5 (cinco) sessões consecutivas, salvo se de-
vidamente justificado;
III – pela incompatibilidade;
IV – (revogado).
Parágrafo único. Ocorre incompatibilidade para o exercício do cargo de auditor:

251 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº  29, 10-12-2009, que também 
acrescentou os §§ 1º a 3º.

252 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
253 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou o parágrafo único.
254 Incisos II e III do caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, 

que também acrescentou o parágrafo único e revogou o inciso IV.
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I – a partir da condenação criminal, passada em julgado na Justiça Comum, 
ou Disciplinar, passada em julgado na Justiça Desportiva, quando, a critério 
do tribunal (STJD ou TJD), conforme decidido por 2/3 (dois terços) dos mem-
bros de seu Tribunal Pleno, o resultado comprometer a probidade necessária 
ao desempenho do mandato;
II – quando o auditor, durante o mandato, incorrer nas hipóteses do art. 16.
255Art. 15. Ocorrendo a vacância do cargo de auditor no Tribunal Pleno, o 
presidente do tribunal (STJD ou TJD), no prazo de 5 (cinco) dias, comunicará 
a ocorrência ao órgão indicante competente para preenchê-la.
§ 1º Decorridos 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, se o órgão 
indicante competente não houver preenchido a vaga, o respectivo tribunal 
(STJD ou TJD) designará substituto para ocupar, interinamente, o cargo até 
a efetiva indicação.
§ 2º A comunicação a que se refere este artigo far-se-á pela mesma forma das 
citações e intimações.
§ 3º O descumprimento deste artigo pelo presidente do tribunal (STJD ou 
TJD) ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 239.
256Art. 15-A. Ocorrendo a vacância do cargo de auditor em comissão disci-
plinar, o presidente da respectiva comissão disciplinar comunicará, no prazo 
de 5 (cinco) dias, a ocorrência ao presidente do tribunal (STJD ou TJD), e o 
Tribunal Pleno procederá na forma dos arts. 4º-A e 5º-A, conforme o caso, na 
1ª (primeira) sessão subsequente à vacância.
Parágrafo único. O descumprimento deste artigo pelo presidente da comissão 
disciplinar ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 239.
257Art. 15-B. Os auditores poderão afastar-se temporariamente de suas funções, 
pelo tempo que se fizer necessário, conforme licença a ser concedida pelo 
presidente do tribunal (STJD ou TJD), o que não interrompe nem suspende 
o transcurso do prazo de exercício do mandato.
§ 1º Durante a licença dos auditores de comissões disciplinares, os respecti-
vos órgãos judicantes deverão indicar auditor substituto para a composição 
temporária do colegiado, conforme o procedimento previsto nos arts. 4º-A e 
5º-A, conforme o caso.

255 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
renumerou o parágrafo único primitivo para § 1º com nova redação e acrescentou os §§ 2º e 3º.

256 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
257 Idem.



Legislação sobre esporte 317

§ 2º Durante a licença de auditor de Tribunal Pleno, o auditor substituto será 
indicado pela mesma entidade elencada nos arts. 4º e 5º, conforme o caso, 
que tiver indicado o auditor licenciado.
258Art. 16. Respeitadas as exceções da lei, é vedado o exercício de função na 
Justiça Desportiva:
 a) (revogada);
 b) (revogada);
 c) (revogada).
I – aos dirigentes das entidades de administração do desporto;
II – aos dirigentes das entidades de prática desportiva.
259Art. 17. Não podem integrar concomitantemente o Tribunal Pleno, ou uma 
mesma comissão disciplinar, auditores que tenham parentesco na linha as-
cendente ou descendente, nem auditor que seja cônjuge, companheiro, irmão, 
tio, sobrinho, sogro, padrasto, enteado ou cunhado, durante o cunhadio, de 
outro auditor.
260Art. 18. O auditor fica impedido de atuar no processo:
I – quando for credor, devedor, avalista, fiador, patrono, sócio, acionista, 
empregador ou empregado, direta ou indiretamente, de qualquer das partes;
II – quando se manifestar, específica e publicamente, sobre objeto de causa 
a ser processada ou ainda não julgada pelo órgão judicante;
III – quando for parte.
§ 1º Os impedimentos a que se refere este artigo devem ser declarados pelo 
próprio auditor tão logo tome conhecimento do processo; se não o fizer, 
podem as partes ou a Procuradoria argui-los na primeira oportunidade em 
que se manifestarem no processo.
§ 2º Arguido o impedimento, decidirá o respectivo órgão judicante, por maioria.
§ 3º Caso, em decorrência da declaração de impedimento, não se verifique 
maioria dos auditores do órgão judicante apta a julgar o processo, este terá 
seu julgamento adiado para a sessão subsequente do órgão judicante.
§ 4º Uma vez declarado o impedimento, o auditor impedido não poderá a 
partir de então praticar qualquer outro ato no processo em referência.

258 Incisos I e II acrescidos pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também revogou as alíneas 
a a c.

259 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
260 § 3º acrescido pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo, incisos I e II e §§ 2º e 3º 

com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou o 
inciso III e os §§ 4º e 5º.
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§ 5º O impedimento a que se refere este artigo não se aplica na hipótese de 
o auditor ser associado ou conselheiro de entidade de prática desportiva.

Art. 19. Compete ao auditor, além das atribuições conferidas por este código 
e pelo respectivo regimento interno:
I – comparecer, obrigatoriamente, às sessões e audiências com a antecedência 
mínima de 20 (vinte) minutos, quando regularmente convocado;
II – empenhar-se no sentido da estrita observância das leis, do contido neste 
código e zelar pelo prestígio das instituições desportivas;
III – manifestar-se rigorosamente dentro dos prazos processuais;
IV – representar contra qualquer irregularidade, infração disciplinar ou sobre 
fatos ocorridos nas competições dos quais tenha tido conhecimento;
V – apreciar, livremente, a prova dos autos, tendo em vista, sobretudo, o 
interesse do desporto, fundamentando, obrigatoriamente, a sua decisão;
261VI – (revogado).
262Art. 20. O auditor, sempre que entender necessário para o exercício de 
suas funções, terá acesso a todas as dependências do local, seja público ou 
particular, onde estiver sendo realizada qualquer competição da modalidade 
do órgão judicante a que pertença, à exceção do local efetivo da disputa da 
partida, prova ou equivalente, devendo ser-lhe reservado assento em setor 
designado para as autoridades desportivas ou não.
Parágrafo único. O acesso a que se refere este artigo somente será garantido se 
informado pelo respectivo órgão judicante à entidade mandante da partida, 
prova ou equivalente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

CAPÍTULO IV 
DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA

263Art. 21. A Procuradoria da Justiça Desportiva destina-se a promover a res-
ponsabilidade das pessoas naturais ou jurídicas que violarem as disposições 
deste código, exercida por procuradores nomeados pelo respectivo tribunal 
(STJD ou TJD), aos quais compete:
I – oferecer denúncia, nos casos previstos em lei ou neste código;

261 Inciso revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
262 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
263 Incisos I e IV com nova redação dada pela Resolução CNE nº  11, de 29-3-2006, que também 

acrescentou os incisos V a VII; caput do artigo e os incisos II e III com nova redação dada pela 
Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou os §§ 1º a 3º; inciso VIII acrescido 
pela Resolução CNE nº 37, de 1-11-2013.
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II – dar parecer nos processos de competência do órgão judicante aos quais este-
jam vinculados, conforme atribuição funcional definida em regimento interno;
III – formalizar as providências legais e processuais e acompanhá-las em 
seus trâmites;
IV – requerer vistas dos autos;
V – interpor recursos nos casos previstos em lei ou neste código ou propor 
medidas que visem à preservação dos princípios que regem a Justiça Desportiva;
VI – requerer a instauração de inquérito;
VII – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, por este 
código ou regimento interno;
VIII – comunicar imediatamente à Autoridade Brasileira de Controle de 
Dopagem quando oferecer denúncia, requerer a instauração de inquérito e 
interpor recursos, nos casos alusivos à dopagem.
§ 1º A Procuradoria será dirigida por um procurador-geral, escolhido por 
votação da maioria absoluta do Tribunal Pleno dentre 3 (três) nomes de livre 
indicação da respectiva entidade de administração do desporto.
§ 2º O mandato do procurador-geral será idêntico ao estabelecido para o 
presidente do tribunal (STJD ou TJD).
§ 3º O procurador-geral poderá ser destituído de suas funções pelo voto da 
maioria absoluta do Tribunal Pleno, a partir de manifestação fundamentada 
e subscrita por pelo menos 4 (quatro) auditores do Tribunal Pleno.
264Art. 22. Aplica-se aos procuradores o disposto nos arts. 14, 16, 18 e 20.

CAPÍTULO V 
DA SECRETARIA

265Art. 23. São atribuições da Secretaria, além das estabelecidas neste código 
e no regimento interno do respectivo tribunal (STJD ou TJD):
I – receber, registrar, protocolar e autuar os termos da denúncia e outros do-
cumentos enviados aos órgãos judicantes, e encaminhá-los, imediatamente, 
ao presidente do tribunal (STJD ou TJD), para determinação procedimental;
II – convocar os auditores para as sessões designadas, bem como cumprir os atos 
de citações e intimações das partes, testemunhas e outros, quando determinados;
III – atender a todos os expedientes dos órgãos judicantes;

264 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
265 Incisos I a VII acrescidos pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo e incisos I e VI 

com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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IV – prestar às partes interessadas as informações relativas ao andamento 
dos processos;
V – ter em boa guarda todo o arquivo da Secretaria constante de livros, 
papéis e processos;
VI – expedir certidões por determinação dos presidentes dos órgãos judicantes;
VII – receber, protocolar e registrar os recursos interpostos.

TÍTULO II 
DA JURISDIÇÃO E DA COMPETÊNCIA

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

266Art. 24. Os órgãos da Justiça Desportiva, nos limites da jurisdição territorial 
de cada entidade de administração do desporto e da respectiva modalidade, 
têm competência para processar e julgar matérias referentes às competições 
desportivas disputadas e às infrações disciplinares cometidas pelas pessoas 
naturais ou jurídicas mencionadas no art. 1º, § 1º.

CAPÍTULO II 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA

267Art. 25. Compete ao Tribunal Pleno do STJD:
I – processar e julgar, originariamente:
 a) seus auditores, os das comissões disciplinares do STJD e os procu-

radores que atuam perante o STJD;
 b) os litígios entre entidades regionais de administração do desporto;
 c) os membros de poderes e órgãos da entidade nacional de adminis-

tração do desporto;
 d) os mandados de garantia contra atos ou omissões de dirigentes ou 

administradores das entidades nacionais de administração do des-
porto, de presidente de TJD e de outras autoridades desportivas;

 e) a revisão de suas próprias decisões e as de suas comissões disciplinares;
 f) os pedidos de reabilitação;

266 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
267 Alínea h acrescida pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo, alíneas a, d e h do 

inciso I, alíneas b e c do inciso II e incisos III a V e VIII com nova redação dada pela Resolução 
CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou as alíneas i e j ao inciso I e o inciso XII e 
revogou o parágrafo único.
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 g) os conflitos de competência entre tribunais de Justiça Desportiva;
 h) os pedidos de impugnação de partida, prova ou equivalente referentes 

a competições que estejam sob sua jurisdição;
 i) as medidas inominadas previstas no art. 119, quando a matéria for 

de competência do STJD;
 j) as ocorrências em partidas ou competições internacionais amisto-

sas disputadas pelas seleções representantes da entidade nacional 
de administração do desporto, exceto se procedimento diverso for 
previsto em norma internacional aceita pela respectiva modalidade;

II – julgar, em grau de recurso:
 a) as decisões de suas comissões disciplinares e dos tribunais de Justiça 

Desportiva;
 b) os atos e despachos do presidente do STJD;
 c) as penalidades aplicadas pela entidade nacional de administração 

do desporto, ou pelas entidades de prática desportiva que lhe sejam 
filiadas, que imponham sanção administrativa de suspensão, desfi-
liação ou desvinculação;

III – declarar os impedimentos e incompatibilidades de seus auditores e dos 
procuradores que atuam perante o STJD;
IV – criar comissões disciplinares, indicar seus auditores, destituí-los e de-
clarar sua incompatibilidade;
V – instaurar inquéritos;
VI – uniformizar a interpretação deste código e da legislação desportiva 
a ele correlata, mediante o estabelecimento de súmulas de jurisprudência 
predominante, vinculantes ou não, editadas na forma do art. 119-A;
VII – requisitar ou solicitar informações para esclarecimento de matéria 
submetida à sua apreciação;
VIII – expedir instruções às comissões disciplinares do STJD e aos tribunais 
de Justiça Desportiva;
IX – elaborar e aprovar o seu regimento interno;
X – declarar a vacância do cargo de seus auditores e procuradores;
XI – deliberar sobre casos omissos;
XII – avocar, processar e julgar, de ofício ou a requerimento da Procuradoria, 
em situações excepcionais de morosidade injustificada, quaisquer medidas 
que tramitem nas instâncias da Justiça Desportiva, para evitar negativa ou 
descontinuidade de prestação jurisdicional desportiva.
Parágrafo único. (Revogado.)
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CAPÍTULO III 
DAS COMISSÕES DISCIPLINARES DO STJD

268Art. 26. Compete às comissões disciplinares do STJD:
I – processar e julgar as ocorrências em competições interestaduais e na-
cionais promovidas, organizadas ou autorizadas por entidade nacional de 
administração do desporto, e em partidas ou competições internacionais 
amistosas disputadas por entidades de prática desportiva;
II – processar e julgar o descumprimento de resoluções, decisões ou delibe-
rações do STJD ou infrações praticadas contra seus membros, por parte de 
pessoas naturais ou jurídicas mencionadas no art. 1º, § 1º, deste código;
III – declarar os impedimentos de seus auditores.

CAPÍTULO IV 
DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DESPORTIVA

269Art. 27. Compete ao Tribunal Pleno de cada TJD:
I – processar e julgar, originariamente:
 a) os seus auditores, os das comissões disciplinares do TJD e os procu-

radores que atuam perante o TJD;
 b) os mandados de garantia contra atos ou omissões de dirigentes ou 

administradores dos poderes das entidades regionais de administração 
do desporto;

 c) os dirigentes da entidade regional de administração do desporto;
 d) a revisão de suas próprias decisões e as de suas comissões disciplinares;
 e) os pedidos de reabilitação;
 f) os pedidos de impugnação de partida, prova ou equivalente referentes 

a competições que estejam sob sua jurisdição;
 g) as medidas inominadas previstas no art. 119, quando a matéria for 

de competência do TJD;
II – julgar, em grau de recurso:
 a) as decisões de suas comissões disciplinares;
 b) os atos e despachos do presidente do TJD;

268 Inciso III acrescido pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo e incisos I e II com 
nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.

269 Alínea f acrescida pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo, alíneas a a c e f do 
inciso I, alíneas b e c do inciso II e incisos III a V com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, 
de 10-12-2009, que também acrescentou a alínea g ao inciso I e o atual inciso IX e o renumerou 
o inciso IX primitivo para X.
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 c) as penalidades aplicadas pela entidade regional de administração 
do desporto, ou pelas entidades de prática desportiva que lhe sejam 
filiadas, que imponham sanção administrativa de suspensão, desfi-
liação ou desvinculação;

III – declarar os impedimentos e incompatibilidades de seus auditores e dos 
procuradores que atuam perante o TJD;
IV – criar comissões disciplinares e indicar os auditores, podendo instituí-las 
para que funcionem junto às ligas constituídas na forma da legislação em vigor;
V – destituir e declarar a incompatibilidade dos auditores das comissões 
disciplinares;
VI – instaurar inquéritos;
VII – requisitar ou solicitar informações para esclarecimento de matéria 
submetida a sua apreciação;
VIII – elaborar e aprovar o seu regimento interno;
IX – declarar vacância do cargo de seus auditores e procuradores;
X – deliberar sobre casos omissos.
270Art. 28. Compete às comissões disciplinares de cada TJD:
I – processar e julgar as infrações disciplinares e demais ocorrências havi-
das em competições promovidas, organizadas ou autorizadas pela respectiva 
entidade regional de administração do desporto;
II – processar e julgar o descumprimento de resoluções, decisões ou delibe-
rações do TJD ou infrações praticadas contra seus membros, por parte de 
pessoas naturais ou jurídicas mencionadas no art. 1º, § 1º, deste código;
III – declarar os impedimentos de seus auditores.

CAPÍTULO V 
DOS DEFENSORES

271Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa 
própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais.

270 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
acrescentou os incisos I a III.

271 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
acrescentou os §§ 1º e 2º.
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§ 1º O estagiário de advocacia regularmente inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil poderá sustentar oralmente, desde que instruído por advogado 
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
§  2º A instrução a que se refere o §  1º deverá ser comprovada mediante 
declaração por escrito do advogado, que assumirá a responsabilidade pela 
sustentação oral do estagiário.
272Art. 30. A representação de que trata o art. 29, caput, habilita o defensor a 
intervir no processo, até o final e em qualquer grau de jurisdição, podendo 
as entidades de administração do desporto e de prática desportiva creden-
ciar defensores para atuar em seu favor, de seus dirigentes, atletas e outras 
pessoas que lhes forem subordinadas, salvo quando colidentes os interesses.
Parágrafo único. Ainda que não colidentes os interesses, é lícita a qualquer 
das pessoas mencionadas neste artigo a nomeação de outro defensor.
273Art. 31. O STJD e o TJD, por meio das suas presidências, deverão nomear 
defensores dativos para exercer a defesa técnica de qualquer pessoa natural 
ou jurídica que assim o requeira expressamente, bem como de qualquer atleta 
menor de 18 (dezoito) anos de idade, independentemente de requerimento.
274Art. 32. (Revogado.)

TÍTULO III 
DO PROCESSO DESPORTIVO

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. O processo desportivo, instrumento pelo qual os órgãos judicantes 
aplicam o direito desportivo aos casos concretos, será iniciado na forma 
prevista neste código e será desenvolvido por impulso oficial.
275Parágrafo único. O órgão judicante poderá declarar extinto o processo, de 
ofício ou a requerimento de qualquer interessado, quando exaurida sua fi-
nalidade ou quando houver a perda do objeto.

272 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
273 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
274 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
275 Parágrafo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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276Art. 34. O processo desportivo observará os procedimentos sumário ou 
especial, regendo-se ambos pelas disposições que lhes são próprias e apli-
cando-se-lhes, obrigatoriamente, os princípios gerais de direito.
§ 1º O procedimento sumário aplica-se aos processos disciplinares.
§ 2º O procedimento especial aplica-se:
I – ao inquérito;
II – à impugnação de partida, prova ou equivalente;
III – ao mandado de garantia;
IV – à reabilitação;
V – à dopagem, caso inexista legislação procedimental aplicável à modalidade;
VI – (revogado);
VII – à suspensão, desfiliação ou desvinculação imposta pelas entidades de 
administração ou de prática desportiva;
VIII – à revisão;
IX – às medidas inominadas do art. 119;
X – à transação disciplinar desportiva.

CAPÍTULO II 
DA SUSPENSÃO PREVENTIVA

277Art. 35. Poderá haver suspensão preventiva quando a gravidade do ato 
ou fato infracional a justifique, ou em hipóteses de excepcional e fundada 
necessidade, desde que requerida pela Procuradoria, mediante despacho fun-
damentado do presidente do tribunal (STJD ou TJD), ou quando expressamente 
determinado por lei ou por este código.
§ 1º O prazo da suspensão preventiva, limitado a 30 (trinta) dias, deverá ser 
compensado no caso de punição.
§ 2º A suspensão preventiva não poderá ser restabelecida em grau de recurso.

276 § 2º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 
o inciso X e revogou o inciso VI.

277 §§ 1º e 2º acrescidos pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo com nova redação 
dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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CAPÍTULO III 
DOS ATOS PROCESSUAIS

278Art. 36. Os atos do processo desportivo não dependem de forma determi-
nada senão quando este código expressamente o exigir, reputando-se válidos 
os que, realizados de outro modo, atendam à sua finalidade essencial.
Parágrafo único. Os órgãos judicantes poderão utilizar meios eletrônicos e 
procedimentos de tecnologia de informação para dar cumprimento ao prin-
cípio da celeridade, respeitados os prazos legais.

Art. 37. Não correm em segredo os processos em curso perante a Justiça 
Desportiva, salvo as exceções previstas em lei.

Art. 38. Todas as decisões deverão ser fundamentadas, mesmo que sucintamente.
279Art. 39. O acórdão será redigido quando requerido pela parte ou pela 
Procuradoria, e deverá conter, resumidamente, relatório, fundamentação, 
parte dispositiva e, quando houver, a divergência.
Parágrafo único. O auditor incumbido de redigir o acórdão terá o prazo de 2 
(dois) dias para fazê-lo, devolvendo os autos à Secretaria.
280Art. 40. As decisões proferidas pelos órgãos da Justiça Desportiva de-
vem ser publicadas na forma da legislação desportiva, podendo, em face do 
princípio da celeridade, utilizar-se de edital ou qualquer meio eletrônico, 
especialmente a Internet.
281Art. 41. A Secretaria do órgão judicante numerará e rubricará todas as 
folhas dos autos, e fará constar, em notas datadas e rubricadas, os termos de 
juntada, vista, conclusão e outros.

CAPÍTULO IV 
DOS PRAZOS

Art. 42. Os atos relacionados ao processo desportivo serão realizados nos 
prazos previstos por este código.

278 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
acrescentou o parágrafo único.

279 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
280 Idem.
281 Idem.
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§ 1º Quando houver omissão, o presidente do órgão judicante fixará o prazo, 
tendo em conta a complexidade da causa e do ato a ser praticado, que não 
poderá exceder a 3 (três) dias.
§ 2º Não havendo preceito normativo nem fixação de prazo pelo presidente do 
órgão judicante, será de 3 (três) dias o prazo para a prática de ato processual 
a cargo da parte.
282§ 3º Nas hipóteses de competições que se realizem ininterruptamente e 
findem em prazo não superior a 20 (vinte) dias, o presidente do órgão judi-
cante fixará o prazo, tendo em conta a complexidade da causa e do ato a ser 
praticado, que não poderá exceder a 3 (três) dias.
283Art. 43. Os prazos correrão da intimação ou citação e serão contados ex-
cluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, salvo dispo-
sição em contrário.
§  1º Os prazos são contínuos, não se interrompendo ou suspendendo no 
sábado, domingo e feriado.
§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o início ou 
vencimento cair em sábado, domingo, feriado ou em dia em que não houver 
expediente normal na sede do órgão judicante.
284Art. 44. Decorrido o prazo, extingue-se para a parte e para a Procuradoria, 
exceto em caso de oferecimento de denúncia, o direito de praticar o ato.

CAPÍTULO V 
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

285Art. 45. Citação é o ato processual pelo qual a pessoa natural ou jurídica 
é convocada para, perante os órgãos judicantes desportivos, comparecer e 
defender-se das acusações que lhe são imputadas.
286Art. 46. Intimação é o ato processual pelo qual se dá ciência à pessoa 
natural ou jurídica dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de 
fazer alguma coisa.

282 Parágrafo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
283 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006.
284 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
285 Idem.
286 Idem.
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287Art. 47. A citação e a intimação far-se-ão por edital instalado em local de 
fácil acesso localizado na sede do órgão judicante e no sítio eletrônico da 
respectiva entidade de administração do desporto.
§ 1º Além da publicação do edital, a citação e a intimação deverão ser realizadas 
por telegrama, fac-símile ou ofício, dirigido à entidade a que o destinatário 
estiver vinculado.
§ 2º Poderão ser utilizados outros meios eletrônicos para efeito do previsto 
no § 1º, desde que possível a comprovação de entrega.
288Art. 48. O instrumento de citação indicará o nome do citado a entidade a 
que estiver vinculado, o dia, a hora e o local de comparecimento e a finali-
dade de sua convocação.
289Art. 49. O instrumento de intimação indicará o nome do intimado, a en-
tidade a que estiver vinculado, o prazo para realização do ato e finalidade 
de sua intimação.
290Art. 50. Feita a citação, por qualquer das formas estabelecidas, o processo 
terá seguimento, independentemente do comparecimento do citado.
§ 1º O comparecimento espontâneo da parte supre a falta ou a irregularidade 
da citação.
§ 2º Comparecendo a parte apenas para arguir a falta ou a irregularidade da 
citação e sendo acolhida, considerar-se-á feita a citação na data do compare-
cimento, adiando-se o julgamento para a sessão subsequente.

Art. 51. O intimado que deixar de cumprir a ordem expedida pelo órgão 
judicante fica sujeito às cominações previstas por este código.
291Art. 51-A. Se a pessoa a ser citada ou intimada não mais estiver vincula-
da à entidade a que o destinatário estiver vinculado, esta deverá tomar as 
providências cabíveis para que a citação ou intimação seja tempestivamente 
recebida por aquela.

287 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
acrescentou o § 1º e renumerou o parágrafo único primitivo para § 2º com nova redação.

288 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
289 Idem.
290 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou o § 1º e renumerou o parágrafo único primitivo para § 2º com nova redação.
291 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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Parágrafo único. Sujeitam-se às penas do art. 220-A, III, a entidade que deixar 
de tomar as providências mencionadas no caput, salvo se demonstrada a 
impossibilidade de encontrar a pessoa a ser citada ou intimada.

CAPÍTULO VI 
DAS NULIDADES

292Art. 52. Quando prescrita determinada forma, sem cominação de nulidade, 
o órgão judicante considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe 
alcançar a finalidade.

Art. 53. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em 
que couber à parte manifestar-se nos autos e só será declarada se ficar com-
provada a inobservância ou violação dos princípios que orientam o processo 
desportivo.
Parágrafo único. O órgão judicante, ao declarar a nulidade, definirá os atos 
atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repe-
tidos ou retificados.

Art. 54. A nulidade não será declarada:
I – quando se tratar de mera inobservância de formalidade não essencial;
II – quando o processo, no mérito, puder ser resolvido a favor da parte a quem 
a declaração de nulidade aproveitaria;
III – em favor de quem lhe houver dado causa.

CAPÍTULO VII 
DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO

293Art. 55. A intervenção de terceiro poderá ser admitida quando houver 
legítimo interesse e vinculação direta com a questão discutida no processo, 
devendo o pedido ser acompanhado da prova de legitimidade, desde que 
requerido até o dia anterior à sessão de julgamento.
Parágrafo único. As entidades de administração do desporto têm a prerrogativa 
de intervir no processo no estado em que encontrar, assim como a Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), nos casos alusivos à dopagem.

292 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
293 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009; parágrafo único 

com nova redação dada pela Resolução CNE nº 37, de 1º-11-2013.
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CAPÍTULO VIII 
DAS PROVAS

Seção I 
Das Disposições Gerais

294Art. 56. Todos os meios legais, ainda que não especificados neste código, 
são hábeis para provar a verdade dos fatos alegados no processo desportivo.
295Art. 57. A prova dos fatos alegados no processo desportivo incumbirá à 
parte que a requerer, arcando esta com os eventuais custos de sua produção.
Parágrafo único. Independem de prova os fatos:
I – notórios;
II – alegados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III – que gozarem da presunção de veracidade.
296Art. 58. A súmula, o relatório e as demais informações prestadas pelos 
membros da equipe de arbitragem, bem como as informações prestadas pe-
los representantes da entidade desportiva, ou por quem lhes faça as vezes, 
gozarão da presunção relativa de veracidade.
§ 1º A presunção de veracidade contida no caput deste artigo servirá de base 
para a formulação da denúncia pela Procuradoria ou como meio de prova, 
não constituindo verdade absoluta.
§ 2º Quando houver indício de infração praticada pelas pessoas referidas no 
caput, não se aplica o disposto neste artigo.
§ 3º Se houver discrepância entre as informações prestadas pelos membros 
da equipe de arbitragem e pelos representantes da entidade desportiva, au-
sentes demais meios de convencimento, a presunção de veracidade recairá 
sobre as informações do árbitro, com relação ao local da disputa de partida, 
prova ou equivalente, ou sobre as informações dos representantes da entidade 
desportiva, nas demais hipóteses.
297Art. 58-A. Nos processos disciplinares, o ônus da prova da infração in-
cumbe à Procuradoria.

294 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
295 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
296 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou o § 3º.
297 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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298Art. 58-B. As decisões disciplinares tomadas pela equipe de arbitragem 
durante a disputa de partidas, provas ou equivalentes são definitivas, não 
sendo passíveis de modificação pelos órgãos judicantes da Justiça Desportiva.
Parágrafo único. Em caso de infrações graves que tenham escapado à aten-
ção da equipe de arbitragem, ou em caso de notório equívoco na aplicação 
das decisões disciplinares, os órgãos judicantes poderão, excepcionalmente, 
apenar infrações ocorridas na disputa de partidas, provas ou equivalentes.
299Art. 59. A matéria de prova relativa à dopagem será regulada pela legis-
lação específica.

Seção II 
Do Depoimento Pessoal

300Art. 60. O presidente do órgão judicante pode, a requerimento da Procuradoria, 
da parte ou de terceiro interveniente, determinar o comparecimento pessoal 
da parte a fim de ser interrogada sobre os fatos da causa.
§ 1º O depoimento pessoal deve ser, preferencialmente, tomado no início da 
sessão de instrução e julgamento.
§  2º A parte será interrogada na forma determinada para inquirição de 
testemunhas.

Seção III 
Da Prova Documental

Art. 61. Compete à parte interessada produzir a prova documental que en-
tenda necessária.

Seção IV 
Da Exibição de Documento ou Coisa

301Art. 62. O presidente do órgão judicante poderá ordenar, a requerimento 
motivado da parte, de terceiro interveniente ou da Procuradoria, a exibição 
de documento ou coisa necessária à apuração dos fatos.

298 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
299 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
300 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
301 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou o parágrafo único.
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Parágrafo único. A desobediência da determinação a que se refere o caput 
implicará as penas previstas no art. 220-A, I, deste código.

Seção V 
Da Prova Testemunhal

Art. 63. Toda pessoa pode servir como testemunha, exceto o incapaz, o im-
pedido ou o suspeito, assim definidos na lei.
§ 1º A testemunha assumirá o compromisso de bem servir ao desporto, de 
dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado, devendo qualificar-se 
e declarar se tem parentesco ou amizade com as partes.
§ 2º Quando o interesse do desporto o exigir, o órgão judicante ouvirá tes-
temunha incapaz, impedida ou suspeita, mas não lhe deferirá compromisso 
e dará ao seu depoimento o valor que possa merecer.

Art. 64. Incumbe à parte, até o início da sessão de instrução e julgamento, 
apresentar suas testemunhas.
§ 1º É permitido a cada parte apresentar, no máximo, 3 (três) testemunhas.
§ 2º Nos processos com mais de 3 (três) interessados, o número de testemunhas 
não poderá exceder a 9 (nove).
§ 3º As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, 
salvo nos casos previstos nos procedimentos especiais.
§ 4º É vedado à testemunha trazer o depoimento por escrito, ou fazer apre-
ciações pessoais sobre os fatos testemunhados, salvo quando inseparáveis 
da respectiva narração.
§ 5º Os auditores, diretamente, a Procuradoria e as partes, por intermédio do 
presidente do órgão judicante, poderão reinquirir as testemunhas.
§ 6º O relator ouvirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro, as 
da Procuradoria e, em seguida, as das partes, providenciando para que uma 
não ouça os depoimentos das demais.

Seção VI 
Dos Meios Audiovisuais

302Art. 65. As provas fotográficas, fonográficas, cinematográficas, de vídeo 
tape e as imagens fixadas por qualquer meio ou processo eletrônico serão 
apreciadas com a devida cautela, incumbindo à parte que as quiser produzir o 
pagamento das despesas com as providências que o órgão judicante determinar.

302 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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303Art. 66. A produção das provas previstas no art. 65 deverá ser requerida 
pela parte até o início da sessão de instrução e julgamento.

Art. 67. As provas referidas no art. 65, quando não houver motivo que jus-
tifique a sua conservação no processo, poderão ser restituídas, mediante 
requerimento da parte, depois de ouvida a Procuradoria, desde que devida-
mente certificado nos autos.

Seção VII 
Da Prova Pericial

Art. 68. A prova pericial consiste em exame e vistoria.
Parágrafo único. O presidente do órgão judicante indeferirá a produção de 
prova pericial quando:
I – o fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas ou passíveis de 
produção;
III – for impraticável;
IV – for requerida com fins meramente protelatórios.

Art. 69. Deferida a prova pericial, o presidente do órgão judicante nomeará 
perito, formulará quesitos e fixará prazo para apresentação do laudo.
§ 1º É facultado às partes indicar assistente técnico e formular quesitos, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
304§ 2º A nomeação de perito deverá recair sobre pessoa com qualificação 
técnica comprovada.
§ 3º O prazo para conclusão do laudo será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo o presidente do órgão judicante prorrogá-lo a pedido do perito, em 
casos excepcionais.

Seção VIII 
Da Inspeção

305Art. 70. O relator, de ofício, a requerimento da Procuradoria ou da parte 
interessada, poderá promover a realização de inspeção, a fim de buscar es-
clarecimento sobre fato que interesse à decisão da causa, sendo-lhe facultado 
requerer auxílio de outros auditores.

303 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
304 Parágrafo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006.
305 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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Art. 71. Concluída a inspeção, o relator mandará lavrar autocircunstanciado, 
mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.

CAPÍTULO IX 
DO REGISTRO E DA DISTRIBUIÇÃO

306Art. 72. O registro e a distribuição dos processos submetidos à Justiça 
Desportiva serão regulados no regimento interno do respectivo tribunal 
(STJD ou TJD).

TÍTULO IV 
DAS ESPÉCIES DO PROCESSO DESPORTIVO

CAPÍTULO I 
DO PROCEDIMENTO SUMÁRIO

307Art. 73. O procedimento sumário será iniciado privativamente mediante 
denúncia da Procuradoria e destina-se à aplicação de medidas disciplinares.
308Art. 74. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá apresentar por escrito 
notícia de infração disciplinar desportiva à Procuradoria, desde que haja 
legítimo interesse, acompanhada da prova de legitimidade.
Parágrafo único. (Revogado.)
§  1º Incumbirá exclusivamente à Procuradoria avaliar a conveniência de 
promover denúncia a partir da notícia de infração a que se refere este artigo, 
não se aplicando à hipótese o procedimento do art. 78.
§ 2º Caso o procurador designado para avaliar a notícia de infração opi-
ne por seu arquivamento, poderá o interessado requerer manifestação 
do procurador-geral, no prazo de 3 (três) dias, para reexame da matéria.
§ 3º Mantida pelo procurador-geral a manifestação contrária à denúncia, a 
notícia de infração será arquivada.

Art. 75. A súmula e o relatório da competição serão elaborados e entregues 
pelo árbitro e seus auxiliares dentro do prazo estipulado em lei ou, em sendo 
omissa, no regulamento.

306 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
307 Idem.
308 Parágrafo único acrescido pela Resolução CNE nº  11, de 29-3-2006; caput com nova redação 

dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou os §§ 1º a 3º e revogou o 
parágrafo único.
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§ 1º A inobservância do prazo previsto no caput não impedirá o início do 
processo pela procuradoria, sem prejuízo de eventual punição dos respon-
sáveis pelo atraso.
§ 2º A entidade responsável pela organização da competição dará publicidade 
aos documentos previstos no caput, na forma da lei.
309Art. 76. A entidade de administração do desporto, quando verificar exis-
tência de qualquer irregularidade anotada nos documentos mencionados no 
art. 75, os remeterá ao respectivo tribunal (STJD ou TJD), no prazo de 3 (três) 
dias, contado do seu recebimento.
310Art. 77. Recebida e despachada a documentação pelo presidente do tri-
bunal (STJD ou TJD), a secretaria procederá ao registro, encaminhando-a à 
procuradoria para manifestação no prazo de 2 (dois) dias.
311Art. 78. Se a procuradoria requerer o arquivamento, o presidente do tribunal 
(STJD ou TJD), considerando procedentes as razões invocadas, determinará 
o arquivamento do processo, em decisão fundamentada.
§ 1º Se o presidente do tribunal (STJD ou TJD) considerar improcedentes as 
razões invocadas, fará remessa dos autos a outro procurador, para reexame 
da matéria.
§ 2º Mantida a manifestação contrária à denúncia, os autos serão arquivados.
§ 3º (Revogado.)
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado);
IV – (revogado).
§ 4º (Revogado.)
312Art. 78-A. Recebida a denúncia, os autos serão conclusos ao presidente do 
respectivo tribunal (STJD ou TJD) que, no prazo de 2 (dois) dias a contar de 
seu recebimento:
I – sorteará relator;
II – analisará a incidência da suspensão preventiva, caso já não tenha sido 
determinada;

309 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
310 Idem.
311 Caput do artigo e § 1º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que 

também revogou os §§ 3º e 4º.
312 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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III – designará dia e hora da sessão de instrução e julgamento;
IV – determinará o cumprimento dos atos de comunicação processual e 
demais providências cabíveis.
Parágrafo único. Sendo de competência da comissão disciplinar o processamento 
da denúncia, será a ela encaminhada, procedendo o presidente da comissão 
disciplinar na forma dos incisos I, III e IV deste artigo.
313Art. 78-B. O regimento interno dos tribunais (TJD ou STJD) poderá atribuir 
aos presidentes de comissões disciplinares os trâmites processuais estabele-
cidos pelos arts. 77, 78 e 78-A.
314Art. 79. A denúncia deverá conter:
I – descrição detalhada dos fatos;
II – qualificação do infrator;
III – dispositivo supostamente infringido.
Parágrafo único. A indicação de dispositivo inaplicável aos fatos não inquina 
a denúncia e deverá ser corrigida pelo procurador presente à sessão de jul-
gamento, podendo a parte interessada requerer o adiamento do julgamento 
para a sessão subsequente.

315CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Seção I 
Das Disposições Gerais

316Art. 80. Nos procedimentos especiais, o pedido inicial deverá ser, obrigato-
riamente, acompanhado do comprovante do pagamento do preparo, quando 
incidente, no valor e forma estabelecidos pelo regimento de emolumentos a 
ser editado pelo STJD de cada modalidade, sob pena de indeferimento.
Parágrafo único. A Procuradoria e as entidades de administração do desporto 
são isentas do recolhimento de emolumentos.

313 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
314 Incisos I e III com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou o parágrafo único.
315 Denominação do capítulo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
316 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
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317Seção I-A 
Da Transação Disciplinar Desportiva

318Art. 80-A. A Procuradoria poderá sugerir a aplicação imediata de quaisquer 
das penas previstas nos incisos II a IV do art. 170, conforme especificado em 
proposta de transação disciplinar desportiva apresentada ao autor da infração.
§ 1º A transação disciplinar desportiva somente poderá ser admitida nos 
seguintes casos:
I – de infração prevista no art. 206, excetuada a hipótese de seu § 1º;
II – de infrações previstas nos arts. 250 a 258-C;
III – de infrações previstas nos arts. 259 a 273.
§ 2º Não se admitirá a proposta de transação disciplinar desportiva quando:
I – o infrator tiver sido beneficiado, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) 
dias anteriores à infração, pela transação disciplinar desportiva prevista 
neste artigo;
II – o infrator não possuir antecedentes e conduta desportiva justificadores 
da adoção da medida;
III – os motivos e as circunstâncias da infração indicarem não ser suficiente 
a adoção da medida.
§ 3º A transação disciplinar desportiva deverá conter ao menos uma das 
penas previstas nos incisos II a IV do art. 170, que poderão ser cumuladas 
com medidas de interesse social.
§ 4º Aceita a proposta de transação disciplinar desportiva pelo autor da infra-
ção, será submetida à apreciação de relator sorteado, que deverá ser membro 
do Tribunal Pleno do TJD ou STJD competente para julgar a infração.
§ 5º Acolhendo a proposta de transação disciplinar desportiva, o relator apli-
cará a pena, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para 
impedir novamente a concessão do mesmo benefício ao infrator no prazo de 
360 (trezentos e sessenta) dias.
§ 6º Da decisão do relator que negar a transação disciplinar desportiva acor-
dada entre Procuradoria e infrator caberá recurso ao Tribunal Pleno.
§ 7º A transação disciplinar desportiva a que se refere este artigo poderá ser 
firmada entre Procuradoria e infrator antes ou após o oferecimento de denún-
cia, em qualquer fase processual, devendo sempre ser submetida à apreciação 
de relator sorteado, membro do Tribunal Pleno do TJD ou STJD competente 

317 Seção acrescida pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
318 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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para julgar a infração, suspendendo-se condicionalmente o processo até o 
efetivo cumprimento da transação.
§ 8º Quando a denúncia ou o recurso já houver sido distribuído, o relator 
sorteado, membro do Tribunal Pleno do TJD ou STJD competente para julgar 
a infração, será o competente para apreciar a transação disciplinar desportiva.

Seção II 
Do Inquérito

319Art. 81. O inquérito tem por fim apurar a existência de infração disciplinar 
e determinar a sua autoria, para subsequente instauração da ação cabível, 
podendo ser determinado de ofício pelo presidente do tribunal competente 
(STJD ou TJD), ou a requerimento da Procuradoria ou da parte interessada.
§ 1º O requerimento deve conter a indicação de elementos que evidenciem 
suposta prática de infração disciplinar, das provas que pretenda produzir, e 
das testemunhas a serem ouvidas, se houver, sendo facultado ao presidente 
do tribunal (STJD ou TJD) a determinação de atos complementares.
§ 2º Sendo o inquérito requerido pela parte interessada, ouvir-se-á obrigato-
riamente a Procuradoria, que poderá:
I – opinar pela rejeição, caso a parte interessada não apresente qualquer 
elemento prévio de convicção;
II – acompanhar o feito até a conclusão.
320Art. 82. Deferido o pedido, o presidente do tribunal (STJD ou TJD) sorteará 
auditor processante, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para sua conclusão, 
prorrogável por igual período.
§ 1º Para a realização das diligências e oitiva de testemunhas, facultar-se-á 
ao auditor processante requerer auxílio de outros auditores ou solicitar que 
depoimentos sejam prestados por escrito, caso o deslocamento de depoentes 
ao órgão judicante se demonstre de difícil consecução.
§ 2º Realizadas as diligências e ouvidas as testemunhas, não havendo atos 
investigatórios remanescentes, o inquérito, com o relatório, será concluído 
por termo nos autos.

319 §§ 1º e 2º acrescidos pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo, § 1º e inciso II do 
§ 2º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.

320 § 3º acrescido pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo e §§ 1º a 3º com nova 
redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou o § 4º.
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§ 3º Caracterizada, pelo auditor processante, a existência de infração e de-
terminada sua autoria, os autos de inquérito serão remetidos à Procuradoria, 
para as providências cabíveis.
§ 4º Não restando caracterizada infração ou não determinada a autoria, os autos 
de inquérito serão arquivados, por decisão fundamentada do auditor processante.
321Art. 83. O requerimento de instauração de inquérito será indeferido pelo 
presidente quando verificar a inexistência dos elementos indispensáveis ao 
procedimento.

Seção III 
Da Impugnação de Partida, Prova ou Equivalente

322Art. 84. O pedido de impugnação deverá ser dirigido ao presidente do tribu-
nal (STJD ou TJD), em 2 (duas) vias devidamente assinadas pelo impugnante 
ou por procurador com poderes especiais, acompanhado dos documentos que 
comprovem os fatos alegados e da prova do pagamento dos emolumentos, 
limitado às seguintes hipóteses:
I – modificação de resultado;
II – anulação de partida, prova ou equivalente.
§ 1º São partes legítimas para promover a impugnação as pessoas naturais 
ou jurídicas que tenham disputado a partida, prova ou equivalente em cada 
modalidade, ou as que tenham imediato e comprovado interesse no seu re-
sultado, desde que participante da mesma competição.
§ 2º A petição inicial será liminarmente indeferida pelo presidente do tribunal 
competente quando:
I – manifestamente inepta;
II – manifesta a ilegitimidade da parte;
III – faltar condição exigida pelo código para a iniciativa da impugnação;
IV – não comprovado o pagamento dos emolumentos.
§ 3º O presidente do tribunal (STJD ou TJD), ao receber a impugnação, dará 
imediato conhecimento da instauração do processo ao presidente da respectiva 
entidade de administração do desporto, para que não homologue o resultado 
da partida, prova ou equivalente até a decisão final da impugnação.

321 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
322 Incisos I e II do caput e § 4º acrescidos pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo e 

do § 2º e §§ 1º e 3º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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§ 4º Não caberá pedido de impugnação no caso de inclusão de atleta sem 
condição legal de participar de partida, prova ou equivalente.
323Art. 85. A impugnação deverá ser protocolada no tribunal (STJD ou TJD) 
competente, em até 2 (dois) dias depois da entrada da súmula na entidade de 
administração do desporto.

Art. 86. Recebida a impugnação, dar-se-á vista à parte contrária, pelo 
prazo de 2 (dois) dias, para pronunciar-se, indo o processo, em seguida, à 
Procuradoria, por igual prazo, para manifestação.
324Art. 87. Decorrido o prazo da Procuradoria, o presidente do tribunal (STJD 
ou TJD) sorteará relator, incluindo o feito em pauta para julgamento.

Seção IV 
Do Mandado de Garantia

Art. 88. Conceder-se-á mandado de garantia sempre que, ilegalmente ou 
com abuso de poder, alguém sofrer violação em seu direito líquido e certo, 
ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de qualquer autoridade desportiva.
Parágrafo único. O prazo para interposição do mandado de garantia extingue-se 
decorridos 20 (vinte) dias contados da prática do ato, omissão ou decisão.
325Art. 89. Não se concederá mandado de garantia contra ato, omissão ou de-
cisão de que caiba recurso próprio e tenha sido concedido o efeito suspensivo.

Art. 90. A petição inicial, dirigida ao presidente do tribunal (STJD ou TJD) 
e acompanhada do comprovante do pagamento dos emolumentos, será apre-
sentada em 2 (duas) vias, devendo os documentos que instruírem a primeira 
via serem reproduzidos na outra.
Parágrafo único. Após a apresentação da petição inicial não poderão ser jun-
tados novos documentos nem aduzidas novas razões.
326Art. 91. Ao despachar a inicial, o presidente do tribunal (STJD ou TJD) 
ordenará que se notifique a autoridade coatora, à qual será enviada uma via 
da inicial, com a cópia dos documentos, para que, no prazo de 3 (três) dias, 
preste informações.

323 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
324 Idem.
325 Idem.
326 Idem.
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327Art. 92. Em caso de urgência, será permitido, observados os requisitos 
desta seção, inclusive a comprovação do pagamento dos emolumentos, impe-
trar mandado de garantia por telegrama, fac-símile ou meio eletrônico que 
possibilite comprovação de recebimento, desde que comprovada a remessa 
do original no prazo do parágrafo único do artigo 88, sob pena de extinção 
do processo, podendo o presidente do tribunal (STJD ou TJD), pela mesma 
forma, determinar a notificação da autoridade coatora.
328Art. 93. Quando relevante o fundamento do pedido e a demora possa tornar 
ineficaz a medida, o presidente do tribunal (STJD ou TJD), ao despachar a 
inicial, poderá conceder medida liminar.

Art. 94. A inicial será, desde logo, indeferida quando não for caso de mandado 
de garantia ou quando lhe faltar algum dos requisitos previstos neste código.
329Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá recurso para o Tribunal 
Pleno do respectivo tribunal (STJD ou TJD).
330Art. 95. Findo o prazo para as informações, com ou sem elas, o presidente 
do tribunal (STJD ou TJD), depois de sortear o relator, mandará dar vista do 
processo à procuradoria, que terá 2 (dois) dias para manifestação.
Parágrafo único. Restituídos os autos pela procuradoria, será designada data 
para julgamento.
331Art. 96. (Revogado.)

Art. 97. Os processos de mandado de garantia têm prioridade sobre os demais.

Art. 98. O pedido de mandado de garantia poderá ser renovado se a decisão 
denegatória não lhe houver apreciado o mérito.

Seção V 
Da Reabilitação

332Art. 99. A pessoa natural que houver sofrido eliminação poderá pedir 
reabilitação ao órgão judicante que lhe impôs a pena definitiva, se decorridos 

327 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
328 Idem.
329 Parágrafo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
330 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
331 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
332 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o parágrafo único.
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mais de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão, instruindo o pedi-
do com a documentação que julgar conveniente e, obrigatoriamente, com a 
prova do pagamento dos emolumentos, com a prova do exercício de profissão 
ou de atividade escolar e com a declaração de, no mínimo, 3 (três) pessoas 
vinculadas ao desporto, de notória idoneidade, que atestem plenamente as 
condições de reabilitação.
Parágrafo único. No caso de infrações por dopagem, observar-se-á o disposto 
no art. 244-A.
333Art. 100. Recebido o pedido, será dada vista à Procuradoria, pelo prazo de 3 
(três) dias, para emitir parecer, sendo o processo encaminhado ao presidente 
do órgão judicante, que, sorteando relator, incluirá em pauta de julgamento.

Seção VI 
Da Dopagem

334Art. 100-A. Aplicar-se-ão as regras desta seção caso a legislação da res-
pectiva modalidade não estabeleça regras procedimentais específicas para 
as infrações por dopagem.
335Art. 101. (Revogado.)
336Art. 102. Configurado o resultado anormal na análise antidopagem, o 
presidente da entidade de administração do desporto ou quem o represente, 
em 24 (vinte e quatro) horas, remeterá o laudo correspondente, acompanha-
do do laudo da contraprova, ao presidente do tribunal (STJD ou TJD), que 
decretará, também em 24 (vinte e quatro) horas, o afastamento preventivo 
do atleta, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 1º No mesmo despacho, assinará ao atleta, à entidade de prática ou entidade 
de administração do desporto a que pertencer e aos demais responsáveis, 
quando houver, o prazo comum de 5 (cinco) dias, para oferecer defesa escrita 
e as provas que tiver.
§ 2º Não havendo se manifestado o atleta no prazo legal, será designado 
defensor dativo para apresentação de defesa escrita, no prazo de 2 (dois) dias.

333 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
334 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
335 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
336 § 2º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o § 3º.
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§ 3º Esgotado o prazo a que se refere o § 2º, com defesa ou sem ela, o presi-
dente do tribunal (STJD ou TJD) competente, nas 24 (vinte e quatro) horas 
seguintes, remeterá o processo à Procuradoria para oferecer denúncia no 
prazo de 2 (dois) dias.
337Art. 103. Oferecida a denúncia, o presidente do órgão judicante, nas 24 
(vinte e quatro) horas seguintes, sorteará o auditor relator e marcará, desde 
logo, data para a sessão de julgamento, que se realizará dentro de 10 (dez) dias.
338Art. 104. Na sessão de julgamento, as partes terão o prazo de 15 (quinze) 
minutos para sustentação oral.
339Art. 105. Proclamada eventual decisão condenatória, haverá detração nos 
casos de cumprimento do afastamento preventivo.
340Art. 106. (Revogado.)

Seção VII 
Das Infrações Punidas com Eliminação

341Art. 107. (Revogado.)
342Art. 108. (Revogado.)
343Art. 109. (Revogado.)
344Art. 110. (Revogado.)

337 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
338 Idem.
339 Idem.
340 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
341 Idem.
342 Idem.
343 Idem.
344 Idem.
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Seção VIII 
Da Suspensão, Desfiliação ou Desvinculação Impostas  pelas 

Entidades de Administração ou de Prática Desportiva

345Art. 111. A imposição das sanções de suspensão, desfiliação ou desvincu-
lação, pelas entidades desportivas, com o objetivo de manter a ordem despor-
tiva, somente serão aplicadas após decisão definitiva da Justiça Desportiva.
Parágrafo único. (Revogado.)
§ 1º A decisão administrativa expedida para aplicação de suspensão, des-
filiação ou desvinculação imposta pelas entidades de administração ou de 
prática desportiva será homologada pelo respectivo tribunal (STJD ou TJD), 
mediante remessa de ofício.
§ 2º Caso identificada nulidade, esta será declarada pelo tribunal competente 
(STJD ou TJD) e os autos serão devolvidos à entidade de administração ou 
de prática desportiva.

Seção IX 
Da Revisão

Art. 112. A revisão dos processos findos será admitida:
I – quando a decisão houver resultado de manifesto erro de fato ou de falsa prova;
II – quando a decisão tiver sido proferida contra literal disposição de lei ou 
contra a evidência da prova;
346III – quando, após a decisão, se descobrirem provas da inocência do punido 
ou de atenuantes relevantes.

Art. 113. A revisão é admissível até 3 (três) anos após o trânsito em julgado 
da decisão condenatória, mas não admite reiteração ou renovação, salvo se 
fundada em novas provas.
347Art. 114. Não cabe revisão da decisão que importe em exclusão de compe-
tição, perda de pontos, de renda ou de mando de campo.

Art. 115. A revisão só pode ser pedida pelo prejudicado, que deverá formulá-
-la em petição escrita, desde logo instruída com as provas que a justifiquem, 
nos termos do art. 112.

345 Parágrafo único revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou os 
§§ 1º e 2º.

346 Inciso com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
347 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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348Art. 116. O órgão judicante, se julgar procedente o pedido de revisão, 
poderá alterar a classificação da infração, absolver o requerente, modificar 
a pena ou anular o processo, especificando o alcance da decisão.

Art. 117. Em nenhum caso poderá ser agravada a pena imposta na decisão 
revista.

Art. 118. É obrigatória, nos pedidos de revisão, a intervenção da Procuradoria.

Seção X 
Das Medidas Inominadas

349Art. 119. O presidente do tribunal (STJD ou do TJD), perante seu órgão 
judicante e dentro da respectiva competência, em casos excepcionais e no 
interesse do desporto, em ato fundamentado, poderá permitir o ajuizamento 
de qualquer medida não prevista neste código, desde que requerida no prazo 
de 3 (três) dias contados da decisão, do ato, do despacho ou da inequívoca 
ciência do fato, podendo conceder efeito suspensivo ou liminar quando houver 
fundado receio de dano irreparável, desde que se convença da verossimi-
lhança da alegação.
§ 1º Recebida pelo presidente do tribunal (STJD ou TJD) a medida a que se 
refere este artigo, proceder-se-á na forma do art. 78-A.
§ 2º Os réus, a Procuradoria e as partes interessadas terão o prazo comum 
de 2 (dois) dias para apresentar contrarrazões, contado a partir do despacho 
que lhes abrir vista dos autos.
§ 3º Caberá recurso voluntário da decisão do presidente do tribunal (STJD ou 
TJD) que deixar de receber a medida a que se refere este artigo.

Seção XI 
Do Enunciado de Súmula

350Art. 119-A. O Tribunal Pleno do STJD poderá, após reiteradas decisões 
sobre matéria de sua competência, editar enunciado de súmula que, a partir 
de sua publicação na forma do art. 40, poderá ter efeito vinculante em relação 
a todos os órgãos judicantes da respectiva modalidade, nas esferas nacional 
e regional, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento.

348 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
349 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou os §§ 1º a 3º.
350 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.



Série
Legislação346

§ 1º A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula dependerão 
de decisão tomada por 2/3 (dois terços) dos membros do Tribunal Pleno do STJD.
§ 2º O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a 
eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia que acar-
rete insegurança jurídica e multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 3º A revisão ou cancelamento de enunciado de súmula poderão ser propostos:
I – por qualquer auditor do Tribunal Pleno do STJD;
II – pelo procurador-geral do STJD;
III – pela entidade nacional de administração do desporto;
IV – pelas entidades de prática desportiva que participem da principal com-
petição da entidade nacional de administração do desporto;
V – pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI – por entidade representativa dos árbitros;
VII – por entidade representativa dos atletas;
VIII – pelos tribunais de Justiça Desportiva.
§ 4º O procurador-geral do STJD, nas propostas que não houver formulado, 
manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado 
de súmula.
§ 5º A súmula terá eficácia imediata, mas o Tribunal Pleno do STJD, por de-
cisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, poderá excluir ou restringir os 
efeitos vinculantes, bem como decidir que só tenha eficácia a partir de outro 
momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse do desporto.
§ 6º Revogada ou modificada a norma em que se fundou a edição de enunciado 
de súmula, o Tribunal Pleno do STJD, de ofício ou por provocação, procederá 
à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso.
§ 7º A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 
não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão.

CAPÍTULO III 
DA SESSÃO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Art. 120. Nas sessões de instrução e julgamento será observada a pauta 
previamente elaborada pela Secretaria, de acordo com a ordem numérica 
dos processos.
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§ 1º Terão preferência os procedimentos especiais e os pedidos de preferência 
das partes que estiverem presentes, com prioridade para as que residirem fora 
da sede do órgão judicante.
§ 2º As sessões de instrução e julgamento serão públicas, podendo o presi-
dente do órgão judicante, por motivo de ordem ou segurança, determinar 
que a sessão seja secreta, garantida, porém, a presença da Procuradoria, das 
partes e seus representantes.
351§ 3º Na impossibilidade de comparecimento do relator anteriormente sor-
teado, o processo poderá ser redistribuído e julgado na mesma sessão.

Art. 121. No dia e hora designados, havendo quórum, o presidente do órgão 
judicante declarará aberta a sessão de instrução e julgamento.
352Art. 122. Deverá ser lavrada ata da sessão de instrução e julgamento em 
que conste o essencial.

Art. 123. Em cada processo, antes de dar a palavra ao relator, o presidente 
indagará das partes se têm provas a produzir.
353Parágrafo único. Compete ao relator deferir ou não a produção das provas.

Art. 124. Durante a sessão de instrução e julgamento, após a apresentação 
do relatório, as provas deferidas serão produzidas na seguinte ordem:
I – documental;
II – cinematográfica;
III – fonográfica;
IV – depoimento pessoal;
V – testemunhal;
VI – outras pertinentes.
354Art. 125. Concluída a fase instrutória, com a produção das provas, será 
dado o prazo de 10 (dez) minutos, sucessivamente, à procuradoria e cada uma 
das partes, para sustentação oral.
§ 1º Quando 2 (duas) ou mais partes forem representadas pelo mesmo defensor, 
o prazo para sustentação oral será de 15 (quinze) minutos.

351 Parágrafo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
352 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
353 Parágrafo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
354 § 2º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

os §§ 3º e 4º.
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§ 2º Quando houver apenas um defensor a fazer uso da palavra na tribuna, 
este poderá optar entre sustentar oralmente antes ou após o voto do relator.
§ 3º Em casos especiais, poderão ser prorrogados os prazos previstos neste 
artigo, a critério do presidente do órgão judicante.
§ 4º Quando houver terceiros intervenientes, o presidente do órgão judi-
cante fixará prazo para sustentação oral, que ocorrerá após a sustentação 
oral das partes.
355Art. 126. Encerrados os debates, o presidente indagará dos auditores se 
pretendem algum esclarecimento ou diligência e, não havendo, prosseguirá 
com o julgamento.
§ 1º Se algum dos auditores pretender esclarecimento, este lhe será dado 
pelo relator.
§ 2º As diligências propostas por qualquer auditor e deferidas pelo órgão 
judicante, quando não puderem ser cumpridas desde logo, adiarão o julga-
mento para a sessão seguinte.

Art. 127. Após os votos do relator e do vice-presidente, votarão os demais 
auditores, por ordem de antiguidade e, por último, o presidente.
356Art. 128. O auditor, na oportunidade de proferir o seu voto, poderá pedir 
vista do processo e, quando mais de um o fizer, a vista será comum.
§ 1º O pedido de vista não impedirá que o processo seja julgado na mesma 
sessão, após o tempo concedido pelo presidente para a vista.
§ 2º Quando a complexidade da causa assim o justificar, o auditor poderá 
pedir vista pelo prazo de 1 (uma) sessão, prorrogável, no máximo, por mais 
1 (uma) sessão.
§ 3º Reiniciado o julgamento, prosseguir-se-á na apuração dos votos, podendo-se 
rever os já proferidos; quando o reinício do julgamento se der em outra sessão, 
as partes e a procuradoria poderão proferir nova sustentação oral.
§ 4º Nenhum julgamento será reiniciado sem a presença do relator.

Art. 129. O auditor pode usar da palavra 2 (duas) vezes sobre a matéria em 
julgamento.

Art. 130. Só poderá votar o auditor que tenha assistido ao relatório.

355 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
356 § 2º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o atual § 3º e renumerou o § 3º primitivo para § 4º.
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357Art. 131. Nos casos de empate na votação, ao presidente é atribuído o voto 
de desempate, salvo quando se tratar de imposição de qualquer das penas 
disciplinares relacionadas no art. 170.
358Art. 132. Nas hipóteses de imposição de quaisquer das penas disciplina-
res relacionadas no art. 170, prevalecerão, nos casos de empate na votação, 
os votos mais favoráveis ao denunciado, não havendo atribuição de voto de 
desempate ao presidente.
§ 1º Quando os votos pela condenação do denunciado não forem unânimes 
a respeito da qualificação jurídica da conduta, serão computados separada-
mente os votos pela absolvição e os votos atribuídos a cada diferente tipo 
infracional; somente haverá condenação se o número de votos atribuídos a 
um específico tipo infracional for superior ao número de votos absolutórios.
§ 2º Na hipótese condenatória do § 1º, apenas os votos atribuídos ao tipo 
infracional prevalecente serão computados para quantificação da pena.
§ 3º Havendo empate na votação para quantificação da pena, em virtude da 
diversidade de votos computáveis, prevalecerão, entre os votos empatados, 
os mais favoráveis ao denunciado.
§ 4º Quando o tipo infracional prevalecente permitir a aplicação simultânea 
de mais de uma penalidade, far-se-á separadamente o cômputo dos votos 
para aplicação, e, se for o caso, quantificação de cada pena específica, 
aplicando-se o § 3º em caso de empate.
§ 5º Na aplicação deste artigo, considerar-se-á a pena de multa mais branda 
do que a de suspensão.
359Art. 133. Proclamado o resultado do julgamento, a decisão produzirá efei-
tos imediatamente, independentemente de publicação ou da presença das 
partes ou de seus procuradores, desde que regularmente intimados para a 
sessão de julgamento, salvo na hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos 
produzir-se-ão a partir do dia seguinte à proclamação.
Parágrafo único. Nenhum ato administrativo poderá afetar as decisões pro-
feridas pelos órgãos da Justiça Desportiva.

357 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
358 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou os §§ 1º e 5º.
359 Parágrafo único acrescido pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo com nova 

redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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360Art. 133-A. As decisões que contemplem condenações definitivas relativas 
às penas dos arts. 234 a 238 e 243-A, bem como nos casos de dopagem, serão 
encaminhadas pelo presidente do órgão judicante ao presidente da entidade 
nacional de administração do desporto, a fim de que sejam comunicadas à 
entidade internacional da respectiva modalidade.
361Art. 134. (Revogado.)
362Art. 135. Se até 60 (sessenta) minutos após a hora marcada para o início 
da sessão não houver auditores em número legal, o julgamento do processo 
será obrigatoriamente adiado para a sessão seguinte, desde que requerido 
pela parte, independentemente de nova intimação.

TÍTULO V 
DOS RECURSOS

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

363Art. 136. Das decisões dos órgãos judicantes caberá recurso nas hipóteses 
previstas neste código.
§ 1º As decisões do Tribunal Pleno do STJD são irrecorríveis, salvo disposi-
ção diversa neste código ou na regulamentação internacional específica da 
respectiva modalidade.
§ 2º São igualmente irrecorríveis as decisões dos tribunais de Justiça Desportiva 
que exclusivamente impuserem multa de até R$ 1.000,00 (mil reais).
364Art. 137. Os recursos poderão ser interpostos pelo autor, pelo réu, por 
terceiro interveniente, pela Procuradoria, pela entidade de administração do 
desporto e, nos casos alusivos à dopagem também pela Autoridade Brasileira 
de Controle de Dopagem (ABCD) e pela Agência Mundial Antidopagem (AMA).
Parágrafo único. A Procuradoria não poderá desistir do recurso por ela interposto.

360 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
361 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
362 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
363 §§ 1º e 2º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
364 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 37, de 1-11-2013.
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365Art. 138. O recurso voluntário será protocolado perante o órgão judicante 
que expediu a decisão recorrida, incumbindo ao recorrente:
I – oferecer razões no prazo de 3 (três) dias, contados da proclamação do 
resultado do julgamento;
II – indicar o órgão judicante competente para o julgamento do recurso;
III – juntar, no momento do protocolo, a prova do pagamento dos emolumentos 
devidos, sob pena de deserção.
§ 1º (Revogado.)
§ 2º (Revogado.)
§ 3º (Revogado.)
§ 4º (Revogado.)
Parágrafo único. Se constar da ata de julgamento a necessidade de elaboração 
posterior do acórdão, o prazo estipulado no inciso  I deste artigo terá sua 
contagem iniciada no dia posterior ao da intimação da parte recorrente para 
ciência da juntada do acórdão aos autos.
366Art. 138-A. Protocolado o recurso, o presidente do órgão judicante que 
expediu a decisão recorrida encaminhará os autos no prazo de 3 (três) dias 
à instância superior, sob as penas do art. 223, para o devido processamento.
367Art. 138-B. Recebidos os autos pela instância superior, onde o recurso pas-
sará a ter toda a sua tramitação, o presidente do órgão judicante competente 
para julgá-lo fará análise prévia dos requisitos recursais.
368Art. 138-C. Se o presidente do órgão judicante considerar presentes os 
requisitos recursais, sorteará relator, designará sessão de julgamento, de-
terminará a intimação e abrirá vista dos autos para as partes contrárias e 
interessados impugnarem o recurso no prazo comum de 3 (três) dias.
§ 1º Em caso de pedido de efeito suspensivo, os autos serão encaminhados ao 
relator para apreciação; em hipóteses excepcionais, dada a urgência, cópia dos 
autos poderá ser remetida ao relator por fac-símile, via postal ou correio eletrô-
nico, e o relator poderá apresentar seu despacho utilizando os mesmos meios.
§ 2º A Procuradoria será intimada e terá 3 (três) dias para emitir parecer.

365 § 4º acrescido pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo, incisos I e II com nova 
redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou o inciso III e o 
parágrafo único e revogou os §§ 1º a 4º.

366 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
367 Idem.
368 Idem.
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§ 3º Decorrido o prazo previsto no § 2º, mesmo que a Procuradoria não tenha 
se manifestado, os autos retornarão ao relator.
369Art. 139. Em caso de urgência o recurso poderá ser interposto por tele-
grama, fac-símile, via postal ou correio eletrônico, com as cautelas devidas, 
devendo ser comprovada a remessa do original no prazo de 3 (três) dias, sob 
pena de não ser conhecido.

Art. 140. No recurso voluntário, salvo se interposto pela Procuradoria, a 
penalidade não poderá ser agravada.
370Art. 140-A. A penalidade poderá ser reformada em benefício do réu, total 
ou parcialmente, ainda que o recurso tenha sido exclusivamente interposto 
pela Procuradoria, por outro réu ou por terceiro interveniente.
371Art. 141. Passada em julgado a decisão do recurso voluntário, a Secretaria, 
no prazo de 2 (dois) dias, devolverá o processo ao juízo de origem.

Art. 142. O recurso devolve à instância superior o conhecimento de toda a 
matéria discutida no processo, salvo quando só tiver por objeto parte da decisão.
372Parágrafo único. Qualquer instância superior poderá conhecer de parte da 
decisão que não tenha sido objeto do recurso caso seja possível reduzir a 
penalidade imposta ao infrator, total ou parcialmente.

373CAPÍTULO II 
(REVOGADO)

374Art. 143. (Revogado.)
375Art. 144. (Revogado.)
376Art. 145. (Revogado.)

369 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
370 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
371 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
372 Parágrafo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
373 Capítulo revogado pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006.
374 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006.
375 Idem.
376 Idem.
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CAPÍTULO III 
DO RECURSO VOLUNTÁRIO

377Art. 146. Ressalvados os casos previstos neste código, cabe recurso volun-
tário de qualquer decisão dos órgãos da Justiça Desportiva, salvo decisões do 
Tribunal Pleno do STJD, as quais são irrecorríveis, na forma do art. 136, § 1º.

378CAPÍTULO IV 
(REVOGADO)

379Art. 147. O recurso voluntário será recebido em seu efeito devolutivo.
380Art. 147-A. Poderá o relator conceder efeito suspensivo ao recurso volun-
tário, em decisão fundamentada, desde que se convença da verossimilhança 
das alegações do recorrente, quando a simples devolução da matéria puder 
causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
§ 1º Não se concederá o efeito suspensivo a que se refere este artigo quando 
de sua concessão decorrer grave perigo de irreversibilidade.
§ 2º A decisão que conceder ou deixar de conceder o efeito suspensivo a que 
se refere este artigo será irrecorrível, mas poderá ser revogada ou modificada 
a qualquer tempo, pelo relator, em decisão fundamentada.
381Art. 147-B. O recurso voluntário será recebido no efeito suspensivo nos 
seguintes casos:
I – quando a penalidade imposta pela decisão recorrida exceder o número 
de partidas ou o prazo definidos em lei, e desde que requerido pelo punido;
II – quando houver cominação de pena de multa.
§ 1º O efeito suspensivo a que se refere o inciso I apenas suspende a eficácia 
da penalidade naquilo que exceder o número de partidas ou o prazo men-
cionados no inciso I.
§ 2º O efeito suspensivo a que se refere o inciso II apenas suspende a exigi-
bilidade da multa, até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

377 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
378 Capítulo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
379 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
380 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
381 Idem.
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§ 3º O efeito suspensivo a que se refere este artigo aplica-se a qualquer recurso 
voluntário interposto perante qualquer órgão judicante da Justiça Desportiva, 
independentemente da origem da decisão recorrida.

Art. 148. Os recursos serão julgados pela instância superior, de acordo com 
a competência fixada neste código.
382Art. 149. (Revogado.)
383Art. 150. Em instância recursal não será admitida a produção de novas 
provas.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do relator, será admitida durante 
a sessão de julgamento a reexibição de provas, especialmente a cinemato-
gráfica, bem como a retomada de depoimentos, caso este não tenha sido 
reduzido a termo.

Art. 151. A Secretaria dará ciência aos interessados ou a seus defensores e 
à procuradoria, com a antecedência mínima de 2 (dois) dias, da inclusão do 
processo na pauta do julgamento.
384Art. 152. (Revogado.)

385CAPÍTULO IV 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

386Art. 152-A. Cabem embargos de declaração quando:
I – houver, na decisão, obscuridade ou contradição;
II – for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão judicante.
§ 1º Os embargos serão opostos, no prazo de 2 (dois) dias, em petição dirigida 
ao relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não 
estando sujeitos a preparo; aplica-se aos embargos de declaração o disposto 
no art. 138, parágrafo único.
§ 2º O relator julgará monocraticamente os embargos de declaração, no prazo 
de 2 (dois) dias.

382 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
383 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; parágrafo único 

acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
384 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
385 Capítulo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
386 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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§ 3º Em casos excepcionais, o relator poderá remeter os embargos a julga-
mento colegiado, apresentando-os em mesa na sessão subsequente à oposição, 
quando considerar relevantes as alegações do embargante.
§ 4º Quando o relator entender que os embargos de declaração mereçam ser 
providos com efeitos infringentes, deverá remetê-los a julgamento colegiado, 
na forma do § 3º.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de 
outros recursos, por qualquer das partes ou interessados.
§ 6º Sendo considerados manifestamente protelatórios os embargos de de-
claração, o relator poderá aplicar multa pecuniária ao embargante, que não 
poderá ser inferior ao valor da menor pena pecuniária constante deste código.

LIVRO II 
DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 153. É punível toda infração disciplinar tipificada no presente código.

Art. 154. Ninguém será punido por fato que lei posterior deixe de considerar 
infração disciplinar, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos da punição.
Parágrafo único. A lei posterior que de outro modo favoreça o infrator apli-
ca-se ao fato não definitivamente julgado.

Art. 155. Considera-se praticada a infração no momento da ação ou omissão, 
ainda que outro seja o momento do resultado.

TÍTULO II 
DA INFRAÇÃO

387Art. 156. Infração disciplinar, para os efeitos deste código, é toda ação ou 
omissão antidesportiva, típica e culpável.
§ 1º A omissão é juridicamente relevante quando o omitente deveria e poderia 
agir para evitar o resultado.
§ 2º O dever de agir incumbe precipuamente a quem:

387 Parágrafo único primitivo desmembrado em § 1º e § 2º pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, 
que também deu nova redação ao inciso I do § 2º.
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I – tenha, por ofício, a obrigação de velar pela disciplina ou coibir a prática 
de violência ou animosidade;
II – com seu comportamento anterior, tenha criado o risco da ocorrência do 
resultado.

Art. 157. Diz-se a infração:
I – consumada, quando nela se reúnem todos os elementos de sua definição;
II – tentada, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias 
alheias à vontade do agente;
III – dolosa, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
IV – culposa, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia.
§ 1º Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena corres-
pondente à infração consumada, reduzida da metade.
§ 2º Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por 
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se a infração.
388§ 3º O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição 
expressa em contrário, não são puníveis, se a infração não chega, pelo menos, 
a ser tentada.

Art. 158. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução 
ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Art. 159. O erro quanto à pessoa contra a qual a infração é praticada não 
isenta o agente de pena.

Art. 160. Se a infração é cometida em obediência à ordem de superior hierár-
quico, não manifestamente ilegal, ou sob coação comprovadamente irresistível, 
só é punível o autor da ordem ou da coação.

Art. 161. Não há infração quando as circunstâncias que incidem sobre o fato 
são de tal ordem que impeçam que do agente se possa exigir conduta diversa.
389Art. 161-A. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 
pessoas naturais, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
Parágrafo único. A pessoa natural responsável pela infração cometida por 
pessoa jurídica será considerada coautora.

388 Parágrafo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
389 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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TÍTULO III 
DA RESPONSABILIZAÇÃO PELA ATITUDE ANTIDESPORTIVA 

PRATICADA POR MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS

390Art. 162. Os menores de 14 (quatorze) anos são considerados desportiva-
mente inimputáveis, ficando sujeitos à orientação de caráter pedagógico.
Parágrafo único. Nos casos de reincidência da prática de infrações disciplinares 
previstas neste código por menores de 14 (quatorze) anos, responderá o seu 
técnico ou representante legal na respectiva competição, caso não tenham 
sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações.

TÍTULO IV 
DO CONCURSO DE PESSOAS

391Art. 163. Quem, de qualquer modo, concorre para a infração incide nas 
penas a esta cominadas, na medida de sua participação.
§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída 
de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).
§ 2º Se algum dos concorrentes quis participar de infração menos grave, 
ser-lhe-á aplicada a pena desta.
§ 3º A pena a que se refere o § 2º será aumentada até metade, na hipótese de 
ter sido previsível o resultado mais grave.

TÍTULO V 
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

392Art. 164. Extingue-se a punibilidade:
I – pela morte da pessoa natural infratora;
II – pela extinção da pessoa jurídica infratora;
III – pela retroatividade da norma que não mais considera o fato como infração;
IV – pela prescrição;
V – (revogado).

390 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; parágrafo único 
com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.

391 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
acrescentou os §§ 1º a 3º.

392 Incisos I a IV com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
revogou o inciso V.
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393Art. 165. (Revogado.)
394Art. 165-A. Prescreve:
§ 1º Em 30 (trinta) dias, a pretensão punitiva disciplinar da procuradoria 
relativa às infrações previstas nos arts. 250 a 258-D.
§ 2º Em 60 (sessenta) dias, a pretensão punitiva disciplinar da procuradoria, 
quando este código não lhe haja fixado outro prazo.
§ 3º Em 2 (dois) anos, a pretensão ao cumprimento das sanções, contados do 
trânsito em julgado da decisão condenatória.
§ 4º Em 8 (oito) anos, a pretensão punitiva disciplinar relativa a infrações por 
dopagem, salvo disposição diversa na legislação internacional sobre a matéria.
§ 5º Em 20 (vinte) anos, a pretensão punitiva disciplinar relativa às infrações 
dos arts. 237 e 238.
§ 6º A pretensão punitiva disciplinar conta-se:
 a) do dia em que a infração se consumou;
 b) do dia em que cessou a atividade infracional, no caso de tentativa;
 c) do dia em que cessou a permanência ou continuidade, nos casos de 

infrações permanentes ou continuadas;
 d) do dia em que o fato se tornou conhecido pela Procuradoria, nos 

casos em que a infração, por sua natureza, só puder ser conhecida 
em momento posterior àqueles mencionados nas alíneas anteriores, 
como nos casos de falsidade.

395Art. 165-B. Não haverá, em nenhuma hipótese, prescrição intercorrente.
396Art. 166. (Revogado.)
397Art. 167. (Revogado.)
398Art. 168. Interrompe-se a prescrição:
I – pela instauração de inquérito;
II – pelo recebimento da denúncia;
III – (revogado);

393 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
394 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
395 Idem.
396 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006.
397 Idem.
398 Inciso I com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006, que também acrescentou 

os incisos III a V; inciso II com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que 
também revogou os incisos III a V.
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IV – (revogado);
V – (revogado).
399Art. 169. A prescrição interrompida recomeça a correr do último ato do 
processo que a interrompeu.
400Art. 169-A. Os prazos de prescrição ou decadência previstos neste código 
ficarão suspensos durante período de recesso do órgão judicante; suspensa 
a prescrição, o prazo remanescente será contado a partir do término do pe-
ríodo de suspensão.
401Art. 169-B. Os direitos relacionados às provas, torneios e campeonatos, 
salvo os vinculados a infrações disciplinares e aqueles que tenham prazo 
diverso estipulado por este código, estão sujeitos à decadência caso não sejam 
exercidos durante a respectiva fase da competição.

TÍTULO VI 
DAS PENALIDADES

CAPÍTULO I 
DAS ESPÉCIES DE PENALIDADES

402Art. 170. Às infrações disciplinares previstas neste código correspondem 
as seguintes penas:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão por partida;
IV – suspensão por prazo;
V – perda de pontos;
VI – interdição de praça de desportos;
VII – perda de mando de campo;
VIII – indenização;
IX – eliminação;
X – perda de renda;
XI – exclusão de campeonato ou torneio.

399 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
400 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
401 Idem.
402 §§ 4º e 5º acrescidos pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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§ 1º As penas disciplinares não serão aplicadas a menores de 14 (quatorze) anos.
§ 2º As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas de prática não profissional.
§ 3º Atleta não profissional é aquele definido nos termos da lei.
§ 4º As penas de eliminação não serão aplicadas a pessoas jurídicas.
§ 5º A pena de advertência somente poderá ser aplicada uma vez a cada 6 (seis) 
meses ao mesmo infrator, quando prevista no respectivo tipo infracional.
403Art. 171. A suspensão por partida, prova ou equivalente será cumprida na 
mesma competição, torneio ou campeonato em que se verificou a infração.
§ 1º Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, 
campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida 
na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato 
ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou, desde que 
requerido pelo punido e a critério do presidente do órgão judicante, na forma 
de medida de interesse social.
§ 2º Quando resultante de infração praticada em partida amistosa, a suspen-
são será cumprida em partida da mesma natureza ou executada na forma de 
medida de interesse social.
§ 3º A suspensão a que se refere este artigo não excederá a 24 (vinte e quatro) 
partidas, provas ou equivalentes, exceto nas hipóteses relativas a infrações 
por dopagem.
§ 4º O cômputo das partidas, provas ou equivalentes ficará suspenso a partir 
do momento em que o infrator punido transferir-se para o exterior, voltando 
a computar-se a partir do seu retorno, desde que não tenha se consolidado a 
prescrição do art. 165-A, § 2º.
404Art. 172. A suspensão por prazo priva o punido de participar de quaisquer 
competições promovidas pelas entidades de administração na respectiva mo-
dalidade desportiva, de ter acesso a recintos reservados de praças de desportos 
durante a realização das partidas, provas ou equivalentes, de praticar atos 
oficiais referentes à respectiva modalidade desportiva e de exercer qualquer 
cargo ou função em poderes de entidades de administração do desporto da 
modalidade e na Justiça Desportiva.

403 § 1º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 
os §§ 3º e 4º.

404 Parágrafo único primitivo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do 
artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 
os §§ 2º a 4º e renumerou o parágrafo único primitivo para § 1º.
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§ 1º A critério e na forma estabelecida pelo presidente do órgão judicante, 
e desde que requerido pelo punido após o trânsito em julgado da decisão 
condenatória, até metade da pena de suspensão por prazo poderá ser cum-
prida mediante a execução de atividades de interesse público, nos campos 
da assistência social, desporto, cultura, educação, saúde, voluntariado, além 
da defesa, preservação e conservação do meio ambiente.
§ 2º A suspensão a que se refere este artigo não excederá a 720 (setecentos e 
vinte) dias, exceto nas hipóteses relativas a infrações por dopagem.
§ 3º O cômputo do prazo ficará suspenso a partir do momento em que o infrator 
punido transferir-se para o exterior, voltando a computar-se a partir do seu 
retorno, desde que não tenha se consolidado a prescrição do art. 165-A, § 2º.
§ 4º O cômputo do período de execução da suspensão por prazo poderá ser 
suspenso pelo presidente do órgão judicante nos períodos em que não se 
celebram competições.
405Art. 173. (Revogado.)
406Art. 174. A interdição de praça de desportos impede que nela se realize 
qualquer partida da respectiva modalidade, até que sejam cumpridas as exi-
gências impostas na decisão, a critério do órgão judicante.
407Art. 175. A entidade de prática punida com a perda de mando de campo 
fica obrigada a disputar suas partidas, provas ou equivalentes, na mesma 
competição em que ocorreu a infração.
§ 1º Quando a perda de mando de campo não puder ser cumprida na mesma 
competição, deverá ser cumprida em competição subsequente da mesma na-
tureza, independentemente da forma de disputa.
§ 2º A forma de cumprimento da pena de perda de mando de campo, impos-
ta pela Justiça Desportiva, é de competência e responsabilidade exclusivas 
da entidade organizadora da competição, torneio ou equivalente, devendo 
constar, prévia e obrigatoriamente, no respectivo regulamento.
408Art. 176. (Revogado.)

405 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
406 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
407 §§ 1º e 2º acrescidos pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; § 1º com nova redação dada pela 

Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
408 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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409Art. 176-A. Os prazos e condições para cumprimento da pena de multa 
serão definidos pelo presidente do tribunal (STJD ou TJD).
§ 1º O recolhimento das penas pecuniárias deverá ser efetuado à tesouraria 
da entidade de administração do desporto que tenha a abrangência territorial 
correspondente à jurisdição desportiva do tribunal (STJD ou TJD), devendo 
a parte comprová-lo nos autos.
§ 2º A critério e na forma estabelecida pelo presidente do tribunal (STJD ou 
TJD) e desde que requerido pelo punido, até metade da pena pecuniária im-
posta poderá ser cumprida por meio de medida de interesse social, que, entre 
outros meios legítimos, poderá consistir na prestação de serviços comunitários.
§ 3º Faculta-se ao presidente do órgão judicante (STJD ou TJD), de ofício ou a 
requerimento do punido, a concessão de parcelamento das penas pecuniárias.
§ 4º As entidades de prática desportiva são solidariamente responsáveis pelas 
penas pecuniárias impostas àquelas pessoas naturais que, no momento da 
infração, sejam seus atletas, dirigentes, administradores, treinadores, empre-
gados, médicos, membros de comissão técnica ou quaisquer outras pessoas 
naturais que lhes sejam direta ou indiretamente vinculadas.
§ 5º A solidariedade estabelecida pelo § 4º não se afasta no caso de o infra-
tor desligar-se da entidade de prática desportiva, e não se transmite à nova 
entidade de prática desportiva à qual o infrator venha a se vincular.

Art. 177. A pena de eliminação priva o punido de qualquer atividade des-
portiva na respectiva modalidade, em todo o território nacional.

CAPÍTULO II 
DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE

Art. 178. O órgão judicante, na fixação das penalidades entre limites mínimos 
e máximos, levará em conta a gravidade da infração, a sua maior ou menor 
extensão, os meios empregados, os motivos determinantes, os antecedentes 
desportivos do infrator e as circunstâncias agravantes e atenuantes.
410Art. 179. São circunstâncias que agravam a penalidade a ser aplicada, 
quando não constituem ou qualificam a infração:
I – ter sido praticada com o concurso de outrem;
II – ter sido praticada com o uso de instrumento ou objeto lesivo;

409 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
410 § 2º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; inciso V e § 1º com nova 

redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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III – ter o infrator, de qualquer modo, concorrido para a prática de infração 
mais grave;
IV – ter causado prejuízo patrimonial ou financeiro;
V – ser o infrator membro ou auxiliar da Justiça Desportiva, membro ou 
representante da entidade de prática desportiva;
VI – ser o infrator reincidente.
§ 1º Verifica-se a reincidência quando o infrator comete nova infração depois 
de transitar em julgado a decisão que o haja punido anteriormente, ainda 
que as infrações tenham natureza diversa.
§ 2º Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se, en-
tre a data do cumprimento ou execução da pena e a infração posterior, tiver 
decorrido período de tempo superior a 1 (um) ano.
411Art. 180. São circunstâncias que atenuam a penalidade:
I – ser o infrator menor de 18 (dezoito) anos, na data da infração;
II – (revogado);
III – (revogado);
IV – não ter o infrator sofrido qualquer punição nos 12 (doze) meses imedia-
tamente anteriores à data do julgamento;
V – ter sido a infração cometida em desafronta a grave ofensa moral;
VI – ter o infrator confessado infração atribuída a outrem.
412Art. 181. No caso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do 
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, observados os critérios 
fixados no art. 178.
413Art. 182. As penas previstas neste código serão reduzidas pela metade 
quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade 
partícipe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais.
§ 1º Se a diminuição da pena resultar em número fracionado, aplicar-se-á o 
número inteiro imediatamente inferior, mesmo se inferior à pena mínima 
prevista no dispositivo infringido; se o número fracionado for inferior a um, 
o infrator sofrerá a pena de 1 (uma) partida, prova ou equivalente.

411 Inciso IV com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; incisos II e III revogados 
pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.

412 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
413 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; parágrafo único 

primitivo renumerado para § 1º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, 
que também acrescentou os §§ 2º e 3º.
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§ 2º A redução a que se refere este artigo também se aplica a qualquer pessoa 
natural que cometer infração relativa a competição que congregue exclusi-
vamente atletas não profissionais, como, entre outras, membros de comissão 
técnica, dirigentes e árbitros.
§ 3º O infrator não terá direito à redução a que se refere este artigo quando 
reincidente e a infração for de extrema gravidade.
414Art. 182-A. Além dos elementos de dosimetria previstos neste capítulo, a 
fixação das penas pecuniárias levará obrigatoriamente em consideração a capa-
cidade econômico-financeira do infrator ou da entidade de prática desportiva.

Art. 183. Quando o agente, mediante uma única ação, pratica 2 (duas) ou 
mais infrações, a de pena maior absorve a de pena menor.

Art. 184. Quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 
2 (duas) ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas.

415TÍTULO VII 
(REVOGADO)

CAPÍTULO I 
(REVOGADO)

416Art. 185. (Revogado.)
417Art. 186. (Revogado.)

CAPÍTULO II 
(REVOGADO)

418Art. 187. (Revogado.)
419Art. 188. (Revogado.)
420Art. 189. (Revogado.)

414 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
415 Título revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
416 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
417 Idem.
418 Idem.
419 Idem.
420 Idem.
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421Art. 190. (Revogado.)

422LIVRO III 
DAS INFRAÇÕES EM ESPÉCIE

423CAPÍTULO I 
DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO 

DESPORTIVA, ÀS COMPETIÇÕES E À JUSTIÇA DESPORTIVA

424Art. 191. Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento:
I – de obrigação legal;
II – de deliberação, resolução, determinação, exigência, requisição ou qualquer 
ato normativo ou administrativo do CNE ou de entidade de administração 
do desporto a que estiver filiado ou vinculado;
III – de regulamento, geral ou especial, de competição:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a 100.000,00 (cem mil reais), com fixação 
de prazo para cumprimento da obrigação.
§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa pela de adver-
tência se a infração for de pequena gravidade.
§ 2º Se a infração for cometida por pessoa jurídica, além da pena a ser-lhe 
aplicada, as pessoas naturais responsáveis pela infração ficarão sujeitas a 
suspensão automática enquanto perdurar o descumprimento.
425Art. 192. (Revogado.)
426Art. 193. (Revogado.)
427Art. 194. (Revogado.)
428Art. 195. (Revogado.)
429Art. 196. (Revogado.)

421 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
422 A resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, alterou a estrutura deste código, revogando os antigos 

títulos VIII, IX e X do livro II e substituindo-os pelo livro III e livro complementar.
423 Denominação do capítulo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
424 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

os incisos I a III e os §§ 1º e 2º.
425 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
426 Idem.
427 Idem.
428 Idem.
429 Idem.
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430Art. 197. (Revogado.)
431Art. 198. (Revogado.)
432Art. 199. (Revogado.)
433Art. 200. (Revogado.)
434Art. 201. Recusar acesso em praça de desporto, pública ou particular, aos 
auditores e procuradores atuantes perante os respectivos órgãos judicantes 
da Justiça Desportiva, na hipótese do art. 20 deste código:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fixa-
ção de prazo para cumprimento da obrigação, podendo ser cumulada com a 
interdição do local para a prática de qualquer atividade relativa à respectiva 
modalidade enquanto perdurar o descumprimento.
Parágrafo único. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa 
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.
435Art. 202. (Revogado.)
436Art. 203. Deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou o equivalente 
na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e perda 
dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento.
§ 1º A entidade de prática desportiva também fica sujeita às penas deste 
artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou 
provocada por sua torcida.
§ 2º Se da infração resultar benefício ou prejuízo desportivo a terceiro, o 
órgão judicante poderá aplicar a pena de exclusão da competição em disputa.
§ 3º Em caso de reincidência específica, a entidade de prática desportiva será 
excluída do campeonato, torneio ou equivalente em disputa.

430 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
431 Idem.
432 Idem.
433 Idem.
434 Caput do artigo e pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que 

também acrescentou o parágrafo único.
435 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
436 Caput do artigo e pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que 

também acrescentou os §§ 1º a 4º.
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§ 4º Para os fins do § 3º, considerar-se-á reincidente a entidade de prática 
desportiva quando a infração for praticada em campeonato, torneio ou equi-
valente da mesma categoria, observada a regra do art. 179, § 2º.

Art. 204. Abandonar a disputa de campeonato, torneio ou equivalente, da 
respectiva modalidade, após o seu início:
437Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sen-
do as consequências desportivas decorrentes do abandono dirimidas pelo 
respectivo regulamento.
438Art. 205. Impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que 
estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou 
por qualquer outra forma:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e perda 
dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento.
§ 1º A entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a 
suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada 
por sua torcida.
§ 2º Se da infração resultar benefício ou prejuízo desportivo a terceiro, o 
órgão judicante poderá aplicar a pena de exclusão do campeonato, torneio 
ou equivalente em disputa.
§ 3º Em caso de reincidência específica, a entidade de prática desportiva será 
excluída do campeonato, torneio ou equivalente em disputa.
§ 4º Para os fins do § 3º, considerar-se-á reincidente a entidade de prática 
desportiva quando a infração for praticada em campeonato, torneio ou equi-
valente da mesma categoria, observada a regra do art. 179, § 2º.
§ 5º Para os fins deste artigo, presume-se a intenção de impedir o prossegui-
mento quando o resultado da suspensão da partida, prova ou equivalente for 
mais favorável ao infrator do que ao adversário.
439Art. 206. Dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova 
ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora 
marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente:
Pena – multa de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.000,00 (mil reais) por minuto.

437 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
438 Caput do artigo e pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 

acrescentou os §§ 2º a 5º e renumerou o parágrafo único primitivo para § 1º com nova redação.
439 Caput do artigo e pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que 

também acrescentou os §§ 1º e 2º.
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§ 1º Se o atraso for superior ao tempo previsto no regulamento de competi-
ção da respectiva modalidade, o infrator responderá pelas penas previstas 
no art. 203.
§ 2º Quando 2 (duas) ou mais partidas forem disputadas no mesmo horário 
e verificar-se que o atraso da equipe permitiu ao infrator conhecer resulta-
dos de outras partidas antes que a sua estivesse encerrada, a multa será de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 207. Ordenar ao atleta que não atenda à requisição ou convocação feita 
por entidade de administração de desporto, para competição oficial ou amis-
tosa, ou que se omita, de qualquer modo:
440Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
441Art. 208. (Revogado.)
442Art. 209. (Revogado.)
443Art. 210. (Revogado.)
444Art. 211. Deixar de manter o local que tenha indicado para realização do 
evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança 
para sua realização:
Pena – multa, de R$  100,00 (cem reais) a R$  100.000,00 (cem mil reais), e 
interdição do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que 
constem da decisão.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas a entidade mandante que não assegu-
rar, à delegação visitante, livre acesso ao local da competição e aos vestiários.
445Art. 212. (Revogado.)
446Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:
I – desordens em sua praça de desporto;
II – invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;

440 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
441 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
442 Idem.
443 Idem.
444 Parágrafo único acrescido pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; pena com nova redação dada 

pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
445 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
446 §§ 3º a 6º acrescidos pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006; caput do artigo, pena e §§ 1º a 3º com 

nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou os incisos 
I a II e revogou os §§ 4º a 6º.
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III – lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gra-
vidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de 
prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de 1 (uma) a 10 (dez) 
partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial.
§ 2º Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela tor-
cida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade 
adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também 
contribuíram para o fato.
§ 3º A comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, 
invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial 
competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, 
exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios 
de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade.
§ 4º (Revogado.)
§ 5º (Revogado.)
§ 6º (Revogado.)
447Art. 214. Incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento 
equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida, prova 
ou equivalente:
Pena – perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regu-
lamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou 
equivalente, e multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1º Para os fins deste artigo, não serão computados os pontos eventualmente 
obtidos pelo infrator.
§ 2º O resultado da partida, prova ou equivalente será mantido, mas à entida-
de infratora não serão computados eventuais critérios de desempate que lhe 
beneficiem, constantes do regulamento da competição, como, entre outros, 
o registro da vitória ou de pontos marcados.
§ 3º A entidade de prática desportiva que ainda não tiver obtido pontos su-
ficientes ficará com pontos negativos.
§ 4º Não sendo possível aplicar-se a regra prevista neste artigo em face da 
forma de disputa da competição, o infrator será excluído da competição.

447 Caput do artigo, pena e §§ 1º, 2º e 4º com nova redação dada pela Resolução CNE nº  29, de 
10-12-2009.



Série
Legislação370

448Art. 215. (Revogado.)
449Art. 216. Celebrar contrato de trabalho com 2 (duas) ou mais entidades 
de prática desportiva, por tempo de vigência sobrepostos, levados a registro:
Pena – suspensão de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser 
cumulada com multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I – aquele que requerer inscrição por mais de uma entidade de prática des-
portiva ou omitir, no pedido de inscrição, sua vinculação a outra entidade 
de prática desportiva;
II – a entidade de prática desportiva que celebrar, no mesmo ato, 2 (dois) ou mais 
contratos de trabalho consecutivos com o mesmo atleta, para períodos seguidos.
450Art. 217. (Revogado.)
451Art. 218. (Revogado.)

Art. 219. Danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de 
prática desportiva:
452Pena – suspensão de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser 
cumulada com multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
além de indenização pelos danos causados, a ser fixada pelo órgão judicante 
competente.

CAPÍTULO II 
DAS INFRAÇÕES REFERENTES À JUSTIÇA DESPORTIVA

Art. 220. Deixar a autoridade desportiva que tomou conhecimento de falsi-
dade documental de comunicar a infração ao competente órgão judicante:
Pena – suspensão de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, e, na reincidência, eliminação.
453Art. 220-A. Deixar de:
I – colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autorida-
des desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares;

448 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
449 Caput do artigo e pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que 

também acrescentou o parágrafo único.
450 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
451 Idem.
452 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
453 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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II – comparecer, injustificadamente, ao órgão de Justiça Desportiva, quando 
regularmente intimado;
III – tomar providências para o comparecimento à entidade de administração 
do desporto, ou a órgão judicante da Justiça Desportiva, de pessoas que lhe 
sejam vinculadas, quando convocadas por seu intermédio:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com 
fixação de prazo para cumprimento da obrigação.
§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa pela de adver-
tência se a infração for de pequena gravidade.
§ 2º Se a infração for cometida por pessoa jurídica, além da pena a ser-lhe 
aplicada, as pessoas naturais responsáveis pela infração e pelo respectivo 
cumprimento da obrigação ficarão sujeitas à suspensão automática enquanto 
não a cumprir.
454Art. 221. Dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração 
de inquérito ou processo na Justiça Desportiva:
Pena – suspensão de 15 (quinze) a 360 (trezentos e sessenta) dias à pessoa 
natural ou, tratando-se de entidade de administração ou de prática desportiva, 
multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 222. Prestar depoimento falso perante a Justiça Desportiva.
Pena – suspensão de 90 (noventa) a 360 (trezentos e sessenta) dias e, na re-
incidência, eliminação.
Parágrafo único. A infração deixa de ser punível se o agente, antes do julga-
mento, se retratar e declarar a verdade.
455Art. 223. Deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolu-
ção, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo único. Quando o infrator for pessoa natural, a pena será de sus-
pensão automática até que se cumpra a decisão, resolução ou determinação, 
além de suspensão por 90 (noventa) a 360 (trezentos e sessenta) dias e, na 
reincidência, eliminação.
456Art. 224. (Revogado.)

454 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
455 Idem.
456 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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457Art. 225. (Revogado.)

Art. 226. Deixar a entidade de administração do desporto da mesma juris-
dição territorial de prover os órgãos da Justiça Desportiva dos recursos hu-
manos e materiais necessários ao seu pleno e célere funcionamento quando 
devidamente notificado pelo presidente do tribunal (STJD ou TJD), dentro 
do prazo fixado na notificação:
Pena – suspensão do presidente da entidade desportiva, ou de quem faça suas 
vezes até o integral cumprimento da obrigação.

Art. 227. Admitir ao exercício de cargo ou função, remunerados ou não, quem 
estiver eliminado ou em cumprimento de pena disciplinar, na mesma modalidade:
458Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 228. Exercer cargo, função ou atividade, na modalidade desportiva, 
durante o período em que estiver suspenso por decisão da Justiça Desportiva:
Pena – suspensão de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo 
da pena anteriormente imposta.
459Art. 229. Dar ou oferecer vantagem a testemunha, perito, tradutor ou in-
térprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, 
perícia, tradução ou interpretação:
Pena – suspensão de 360 (trezentos e sessenta) a 720 (setecentos e vinte) dias 
e eliminação no caso de reincidência.
Parágrafo único. Na mesma pena incorrer aquele que aceita a vantagem oferecida.

Art. 230. Não devolver os autos à secretaria no prazo estabelecido:
460Pena – multa de até R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso.

Art. 231. Pleitear, antes de esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva, 
matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário, ou 
beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro:
461Pena – exclusão do campeonato ou torneio que estiver disputando e multa 
de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

457 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
458 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
459 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o parágrafo único.
460 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 11, de 29-3-2006.
461 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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462Art. 232. (Revogado.)
463Art. 233. (Revogado.)

464CAPÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES CONTRA A ÉTICA DESPORTIVA

Art. 234. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, 
omitir declaração que nele deveria constar, inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para o fim de usá-lo perante a 
Justiça Desportiva ou entidade desportiva:
465Pena – suspensão de 180 (cento e oitenta) a 720 (setecentos e vinte) dias, 
multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e eliminação 
na reincidência; se a infração for cometida por qualquer das pessoas naturais 
elencadas no art. 1º, § 1º, VI, a suspensão mínima será de 360 (trezentos e 
sessenta) dias.
§ 1º Nas mesmas penas incorrerá quem fizer uso do documento falsificado 
na forma deste artigo, conhecendo-lhe a falsidade.
§ 2º No caso de falsidade de documento público, após o trânsito em julgado 
da decisão que a reconhecer, o presidente do órgão judicante encaminhará ao 
Ministério Público os elementos necessários à apuração da responsabilidade 
criminal.
§ 3º Equipara-se a documento, para os efeitos deste artigo, as provas foto-
gráficas, fonográficas, cinematográficas, de videoteipe e as imagens fixadas 
por qualquer meio eletrônico.

Art. 235. Atestar ou certificar falsamente, em razão da função, fato ou cir-
cunstância que habilite atleta a obter registro, condição de jogo, inscrição, 
transferência ou qualquer vantagem indevida:
466Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sus-
pensão de 180 (cento e oitenta) a 720 (setecentos e vinte) dias e eliminação 
no caso de reincidência.

462 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
463 Idem.
464 Denominação do capítulo acrescida pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, cujo texto não 

apresenta os capítulos III e IV do livro III deste código.
465 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
466 Idem.
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Art. 236. Usar, em atividade desportiva, como própria, carteira de atleta ou 
qualquer documento de identidade de outrem ou ceder a outrem, para que 
dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:
467Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sus-
pensão de 180 (cento e oitenta) a 720 (setecentos e vinte) dias e eliminação 
no caso de reincidência.

Art. 237. Dar ou prometer vantagem indevida a quem exerça cargo ou função, 
remunerados ou não, em qualquer entidade desportiva ou órgão da Justiça 
Desportiva, para que pratique, omita ou retarde ato de ofício ou, ainda, para 
que o faça contra disposição expressa de norma desportiva:
468Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sus-
pensão de 360 (trezentos e sessenta) a 720 (setecentos e vinte) dias e eliminação 
no caso de reincidência.

Art. 238. Receber ou solicitar, para si ou para outrem, vantagem indevida em 
razão de cargo ou função, remunerados ou não, em qualquer entidade despor-
tiva ou órgão da Justiça Desportiva, para praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício, ou, ainda, para fazê-lo contra disposição expressa de norma desportiva:
469Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sus-
pensão de 360 (trezentos e sessenta) a 720 (setecentos e vinte) dias e eliminação 
no caso de reincidência.

Art. 239. Deixar de praticar ato de ofício, por interesse pessoal ou para fa-
vorecer ou prejudicar outrem ou praticá-lo, para os mesmos fins, com abuso 
de poder ou excesso de autoridade:
470Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sus-
pensão de 120 (cento e vinte) a 360 (trezentos e sessenta) dias e eliminação 
no caso de reincidência.
471Art. 240. Aliciar atleta autônomo ou pertencente a qualquer entidade desportiva:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sus-
pensão de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias.

467 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
468 Idem.
469 Idem.
470 Idem.
471 Pena e parágrafo único com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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Parágrafo único. Comprovado o comprometimento da entidade desportiva no 
aliciamento, será ela punida com a pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 241. Dar ou prometer qualquer vantagem a árbitro ou auxiliar de arbi-
tragem para que influa no resultado da partida, prova ou equivalente:
472Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e 
eliminação.
Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá:
I – o intermediário;
II – o árbitro e o auxiliar de arbitragem que aceitarem a vantagem.
473Art. 242. Dar ou prometer vantagem indevida a membro de entidade des-
portiva, dirigente, técnico, atleta ou qualquer pessoa natural mencionada no 
art. 1º, § 1º, VI, para que, de qualquer modo, influencie o resultado de partida, 
prova ou equivalente:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e eliminação.
Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o intermediário.
474Art. 243. Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sus-
pensão de 180 (cento e oitenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias.
§ 1º Se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qual-
quer vantagem, a pena será de suspensão de 360 (trezentos e sessenta) a 720 
(setecentos e vinte) dias e eliminação no caso de reincidência, além de multa, 
de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 2º O autor da promessa ou da vantagem será punido com pena de elimina-
ção, além de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
475Art. 243-A. Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de 
influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sus-
pensão de 6 (seis) a 12 (doze) partidas, provas ou equivalentes, se praticada 
por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão 
técnica, ou pelo prazo de 180 (cento e oitenta) a 360 (trezentos e sessenta) 

472 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
473 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
474 Pena e §§ 1º e 2º com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
475 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código; 
no caso de reincidência, a pena será de eliminação.
Parágrafo único. Se do procedimento atingir-se o resultado pretendido, o órgão 
judicante poderá anular a partida, prova ou equivalente, e as penas serão de 
multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e suspensão de 
12 (doze) a 24 (vinte e quatro) partidas, provas ou equivalentes, se praticada 
por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão 
técnica, ou pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) a 720 (setecentos e vinte) 
dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código; 
no caso de reincidência, a pena será de eliminação.
476Art. 243-B. Constranger alguém, mediante violência, grave ameaça ou 
por qualquer outro meio, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela 
não manda:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sus-
pensão de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias.
477Art. 243-C. Ameaçar alguém, por palavra, escrito, gestos ou por qualquer 
outro meio, a causar-lhe mal injusto ou grave:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sus-
pensão de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias.
478Art. 243-D. Incitar publicamente o ódio ou a violência:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sus-
pensão pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) a 720 (setecentos e vinte) dias.
Parágrafo único. Quando a manifestação for feita por meio da imprensa, rádio, 
televisão, internet ou qualquer meio eletrônico, ou for praticada dentro ou 
nas proximidades da praça desportiva em que for realizada a partida, prova 
ou equivalente, o infrator poderá sofrer, além da suspensão pelo prazo de 
360 (trezentos e sessenta) a 720 (setecentos e vinte) dias, pena de multa entre 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
479Art. 243-E. Submeter criança ou adolescente, sob sua autoridade, guarda 
ou vigilância, a vexame ou a constrangimento:

476 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
477 Idem.
478 Idem.
479 Idem.
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Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sus-
pensão pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) a 720 (setecentos e vinte) dias.
§ 1º Nas mesmas penas incorre, na medida de sua culpabilidade, o técnico 
responsável pelo atleta desportivamente reincidente na mesma competição.
§ 2º O presidente do tribunal (STJD ou TJD) encaminhará todas as peças 
dos autos, assim que oferecida denúncia, ao Conselho Tutelar da Criança e 
do Adolescente.
§ 3º Comprovada a culpabilidade do agente, os autos serão enviados ao 
Ministério Público, após o trânsito em julgado.
480Art. 243-F. Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente 
ao desporto:
Pena – multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sus-
pensão de 1 (uma) a 6 (seis) partidas, provas ou equivalentes, se praticada por 
atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, 
e suspensão pelo prazo de 15 (quinze) a 90 (noventa) dias, se praticada por 
qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
§ 1º Se a ação for praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médi-
co ou membro da comissão técnica, contra árbitros, assistentes ou demais 
membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por 4 
(quatro) partidas.
§ 2º Para todos os efeitos, o árbitro e seus auxiliares são considerados em 
função desde a escalação até o término do prazo fixado para a entrega dos 
documentos da competição na entidade.
481Art. 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, re-
lacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena – suspensão de 5 (cinco) a 10 (dez) partidas, se praticada por atleta, mesmo 
se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão 
pelo prazo de 120 (cento e vinte) a 360 (trezentos e sessenta) dias, se praticada 
por qualquer outra pessoa natural submetida a este código, além de multa, 
de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1º Caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente 
por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de 
prática desportiva, esta também será punida com a perda do número de pontos 

480 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
481 Idem.
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atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente 
do resultado da partida, prova ou equivalente, e, na reincidência, com a perda 
do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da 
competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente; 
caso não haja atribuição de pontos pelo regulamento da competição, a entidade 
de prática desportiva será excluída da competição, torneio ou equivalente.
§ 2º A pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à entidade de 
prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipifica-
dos, e os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva 
praça esportiva pelo prazo mínimo de 720 (setecentos e vinte) dias.
§ 3º Quando a infração for considerada de extrema gravidade, o órgão judi-
cante poderá aplicar as penas dos incisos V, VII e XI do art. 170.
482Art. 244. (Revogado.)
483Art. 244-A. As infrações por dopagem são reguladas pela lei, pelas normas 
internacionais pertinentes e, de forma complementar, pela legislação inter-
nacional referente à respectiva modalidade esportiva.
484Art. 245. (Revogado.)
485Art. 246. (Revogado.)
486Art. 247. (Revogado.)
487Art. 248. (Revogado.)
488Art. 249. (Revogado.)

482 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
483 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
484 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
485 Idem.
486 Idem.
487 Idem.
488 Idem.
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489CAPÍTULO VI 
DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À DISPUTA DAS 

PARTIDAS, PROVAS OU EQUIVALENTES

490Art. 249-A. A interpretação das infrações previstas neste capítulo observará 
as peculiaridades de cada modalidade desportiva submetida a este código; 
sempre que este capítulo oferecer exemplos de infrações, estes não serão 
exaustivos, e o pressuposto de sua aplicação será a compatibilidade com a 
dinâmica da respectiva modalidade desportiva.
491Art. 250. Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente:
Pena – suspensão de 1 (uma) a 3 (três) partidas, provas ou equivalentes, se 
praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da 
comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 (quinze) a 60 (sessenta) dias, 
se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo 
de outros:
I – impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, 
uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente;
II – empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa 
da jogada.
§ 2º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de 
advertência se a infração for de pequena gravidade.
492Art. 251. (Revogado.)
493Art. 252. (Revogado.)
494Art. 253. (Revogado.)
495Art. 254. Praticar jogada violenta:
Pena – suspensão de 1 (uma) a 6 (seis) partidas, provas ou equivalentes.
§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo 
de outros:

489 Denominação do capítulo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
490 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
491 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

os §§ 1º e 2º.
492 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
493 Idem.
494 Idem.
495 §§ 1º a 4º acrescidos pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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I – qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão 
razoavelmente esperado para a respectiva modalidade;
II – a atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem 
a intenção de causar dano ao adversário.
§ 2º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de 
advertência se a infração for de pequena gravidade.
§  3º Na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a 
modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá 
continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, 
respeitado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 4º A informação do retorno do atingido ao treinamento dar-se-á median-
te comunicação ao órgão judicante (STJD ou TJD) pela entidade de prática 
desportiva à qual o atingido estiver vinculado.
496Art. 254-A. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente:
Pena – suspensão de 4 (quatro) a 12 (doze) partidas, provas ou equivalentes, 
se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da 
comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) 
dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo 
de outros:
I – desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em 
outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão 
ao atingido;
II – desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma 
contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido.
§ 2º Se da agressão resultar lesão corporal grave, atestada por laudo médico, 
a pena será de suspensão de 8 (oito) a 24 (vinte e quatro) partidas.
§ 3º Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros 
de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por 180 (cento e 
oitenta) dias.
§ 4º Na hipótese de o agredido permanecer impossibilitado de praticar a mo-
dalidade em consequência da agressão, o agressor poderá continuar suspenso 
até que o agredido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

496 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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§ 5º A informação do retorno do agredido ao treinamento dar-se-á median-
te comunicação ao órgão judicante (STJD ou TJD) pela entidade de prática 
desportiva à qual o agredido estiver vinculado.
497Art. 254-B. Cuspir em outrem:
Pena – suspensão de 6 (seis) a 12 (doze) partidas, provas ou equivalentes, se 
praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da 
comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) 
dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
Parágrafo único. Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais 
membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por 360 
(trezentos e sessenta) dias, qualquer que seja o infrator.
498Art. 255. (Revogado.)
499Art. 256. (Revogado.)
500Art. 257. Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova 
ou equivalente:
Pena – suspensão de 2 (duas) a 10 (dez) partidas, provas ou equivalentes, se 
praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da 
comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 (quinze) a 180 (cento e oitenta) 
dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
Parágrafo único. (Revogado.)
§ 1º No caso específico do futebol, a pena mínima será de 6 (seis) partidas, 
se praticada por atleta.
§ 2º Não constitui infração a conduta destinada a evitar o confronto, a pro-
teger outrem ou a separar os contendores.
§ 3º Quando não seja possível identificar todos os contendores, as entidades 
de prática desportiva cujos atletas, treinadores, membros de comissão técnica, 
dirigentes ou empregados tenham participado da rixa, conflito ou tumulto 
serão apenadas com multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
501Art. 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética des-
portiva não tipificada pelas demais regras deste código:

497 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
498 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
499 Idem.
500 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

os §§ 1º a 3º e revogou o parágrafo único.
501 Caput do artigo e pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que 

também acrescentou os §§ 1º e 2º.
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Pena – suspensão de 1 (uma) a 6 (seis) partidas, provas ou equivalentes, se 
praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da 
comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 (quinze) a 180 (cento e oitenta) 
dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de 
advertência se a infração for de pequena gravidade.
§ 2º Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética des-
portiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros:
I – desistir de disputar partida, depois de iniciada, por abandono, simulação 
de contusão, ou tentar impedir, por qualquer meio, o seu prosseguimento;
II – desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desres-
peitosamente contra suas decisões.
502Art. 258-A. Provocar o público durante partida, prova ou equivalente:
Pena – suspensão de 2 (duas) a 6 (seis) partidas, provas ou equivalentes, se 
praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da 
comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 (quinze) a 180 (cento e oitenta) 
dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
503Art. 258-B. Invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da 
partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo 
regulamentar:
Pena – suspensão de 1 (uma) a 3 (três) partidas, provas ou equivalentes, se 
praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da 
comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 (quinze) a 180 (cento e oitenta) 
dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de 
advertência se a infração for de pequena gravidade.
§ 2º Considera-se invasão o ingresso nos locais mencionados no caput sem 
a necessária autorização.
504Art. 258-C. Dar ou transmitir instruções a atletas, durante a realização de 
partida, prova ou equivalente, em local proibido pelas regras ou regulamento 
da modalidade desportiva:
Pena – suspensão de 1 (uma) a 3 (três) partidas.

502 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
503 Idem.
504 Idem.
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Parágrafo único. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão 
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.
505Art. 258-D. As penalidades de suspensão decorrentes das infrações pre-
vistas neste capítulo poderão ser cumuladas com a aplicação de multa de até 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a entidade de prática desportiva a que estiver 
vinculado o infrator, observados os elementos de dosimetria da pena e, em 
especial, o previsto no art. 182-A.

506CAPÍTULO VII 
DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À ARBITRAGEM

507Art. 259. Deixar de observar as regras da modalidade:
Pena – suspensão de 15 (quinze) a 120 (cento e vinte) dias e, na reincidência, 
suspensão de 60 (sessenta) a 240 (duzentos e quarenta) dias, cumuladas ou 
não com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).
§ 1º A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, compro-
vadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado.
§ 2º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de 
advertência se a infração for de pequena gravidade.
508Art. 260. Omitir-se no dever de prevenir ou de coibir violência ou animo-
sidade entre os atletas, no curso da competição:
Pena – suspensão de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias e, na reincidência, 
suspensão de 180 (cento e oitenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias, cumuladas 
ou não com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão 
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.
509Art. 261. (Revogado.)
510Art. 261-A. Deixar o árbitro, auxiliar ou membro da equipe de arbitragem 
de cumprir as obrigações relativas à sua função:

505 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
506 Denominação do capítulo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
507 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o § 2º e renumerou o parágrafo único primitivo para § 1º com nova redação.
508 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o parágrafo único.
509 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
510 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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Pena – suspensão de 15 (quinze) a 90 (noventa) dias, cumulada ou não com 
multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).
§ 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo 
de outros:
I – não se apresentar devidamente uniformizado ou apresentar-se sem o 
material necessário ao desempenho das suas atribuições;
II – deixar de apresentar-se, sem justo motivo, no local destinado à realiza-
ção da partida, prova ou equivalente com a antecedência mínima exigida no 
regulamento para o início da competição;
III – não conferir documento de identificação das pessoas naturais constantes 
da súmula ou equivalente;
IV – deixar de entregar ao órgão competente, no prazo legal, os documentos 
da partida, prova ou equivalente, regularmente preenchidos;
V – dar início à partida, prova ou equivalente, ou não interrompê-la quando, 
no local exclusivo destinado a sua prática, houver qualquer pessoa que não as 
previstas nas regras das modalidades, regulamentos e normas da competição.
§ 2º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de 
advertência se a infração for de pequena gravidade.
511Art. 262. (Revogado.)
512Art. 263. Deixar de comunicar à autoridade competente, em tempo opor-
tuno, que não se encontra em condições de exercer suas atribuições:
Pena – suspensão de 5 (cinco) a 60 (sessenta) dias, cumulada ou não com 
multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão 
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.
513Art. 264. (Revogado.)
514Art. 265. (Revogado.)
515Art. 266. Deixar de relatar as ocorrências disciplinares da partida, prova 
ou equivalente, ou fazê-lo de modo a impossibilitar ou dificultar a punição 

511 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
512 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o parágrafo único.
513 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
514 Idem.
515 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o parágrafo único.
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de infratores, deturpar os fatos ocorridos ou fazer constar fatos que não 
tenha presenciado:
Pena – suspensão de 30 (trinta) a 360 (trezentos e sessenta) dias, cumulada 
ou não com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão 
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.
516Art. 267. Deixar de solicitar às autoridades competentes as providências 
necessárias à segurança individual de atletas e auxiliares ou deixar de in-
terromper a partida, caso venham a faltar essas garantias:
Pena – suspensão de 30 (trinta) a 360 (trezentos e sessenta) dias, cumulada 
ou não com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão 
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.
517Art. 268. (Revogado.)
518Art. 269. Recusar-se, injustificadamente, a iniciar a partida, prova ou equi-
valente, ou abandoná-la antes do seu término:
Pena – suspensão de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias, cumulada ou não 
com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão 
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.
519Art. 270. (Revogado.)
520Art. 271. (Revogado.)
521Art. 272. (Revogado.)
522Art. 273. Praticar atos com excesso ou abuso de autoridade:
Pena – suspensão de 15 (quinze) a 180 (cento e oitenta) dias, cumulada ou não 
com multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (mil reais).

516 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 
o parágrafo único.

517 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
518 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o parágrafo único.
519 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
520 Idem.
521 Idem.
522 Pena com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também acrescentou 

o parágrafo único.
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Parágrafo único. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão 
pela de advertência se a infração for de pequena gravidade.
523Art. 274. (Revogado.)
524Art. 275. (Revogado.)
525Art. 276. (Revogado.)
526Art. 277. (Revogado.)
527Art. 278. (Revogado.)
528Art. 279. (Revogado.)
529Art. 280. (Revogado.)

530LIVRO COMPLEMENTAR DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 281. Não existindo ou, se existindo, deixar de funcionar o órgão judicante, 
a entidade de administração do desporto designará os seus representantes, 
que procederão na forma do § 1º do art. 15 deste código.
531Art. 281-A. Para os fins dos arts. 4º e 5º deste código, não existindo ou, 
se existindo, deixar de funcionar alguma das entidades por eles listadas, as 
indicações a serem feitas por tais entidades sê-lo-ão pela respectiva entidade 
de administração do desporto.
Parágrafo único. Caso as entidades inexistentes sejam constituídas ou as inativas 
voltem a funcionar, poderão elas substituir os auditores interinos indicados na 
forma deste artigo, mediante comunicação dirigida ao presidente do tribunal.

523 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
524 Idem.
525 Idem.
526 Idem.
527 Idem.
528 Idem.
529 Idem.
530 Livro Complementar acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
531 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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532Art. 282. A interpretação das normas deste código far-se-á com obser-
vância das regras gerais de hermenêutica, visando à defesa da disciplina, da 
moralidade do desporto e do espírito desportivo.
§ 1º Na interpretação deste código, os termos utilizados no masculino incluem 
o feminino e vice-versa.
§ 2º Para os fins deste código, o termo “regional” compreende tanto as regiões 
como os estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme o caso.
§ 3º Para os fins deste código, os termos “partida”, “prova” ou “equivalentes” 
compreendem todo o período entre o ingresso e a saída dos limites da praça 
desportiva, por quaisquer dos participantes do evento.
533Art. 283. Os casos omissos e as lacunas deste código serão resolvidos com 
a adoção dos princípios gerais de direito, dos princípios que regem este có-
digo e das normas internacionais aceitas em cada modalidade, vedadas, na 
definição e qualificação de infrações, as decisões por analogia e a aplicação 
subsidiária de legislação não desportiva.
534Art. 284. Após o trânsito em julgado das decisões condenatórias, serão 
elas remetidas, quando for o caso, aos respectivos órgãos de fiscalização do 
exercício profissional, para as providências que entenderem necessárias.

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

535Art. 285. (Revogado.)
536Art. 285-A. Os mandatos e as funções dos atuais auditores e procuradores 
ficam mantidos até o seu término, observadas as novas atribuições estipu-
ladas por este código.

Art. 286. Este código e suas alterações entram em vigor na data de sua pu-
blicação, mantidas as regras anteriores aos processos em curso.

532 Caput do artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009, que também 
acrescentou os §§ 1º a 3º.

533 Artigo com nova redação dada pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
534 Idem.
535 Artigo revogado pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
536 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
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537Art. 286-A. Faculta-se às entidades nacionais de administração do desporto 
propor a adoção de tábua de infrações e penalidades peculiares à respectiva 
modalidade desportiva em complementação àquelas constantes deste código.
Parágrafo único. A proposta referida no caput é limitada às infrações e pena-
lidades peculiares, condicionada à prévia apreciação do Conselho Nacional 
de Esporte, e, se aprovada, será publicada como anexo ao Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva, sendo seu campo de incidência restrito à respectiva 
modalidade desportiva.
538Art. 286-B. Os tribunais de Justiça Desportiva e o STJD de cada modalidade, 
bem como as procuradorias que atuam perante estes órgãos, terão o prazo 
de 360 (trezentos e sessenta) dias para aprovar seus respectivos regimentos 
internos, caso inexistentes, sob pena de aplicar-se ao presidente do órgão 
judicante, ou ao procurador-geral, se for o caso, a penalidade do art. 191.
539Art. 286-C. Incumbe aos tribunais de Justiça Desportiva e ao STJD, no pra-
zo de 360 (trezentos e sessenta) dias, emitir ato normativo, no âmbito de sua 
competência, dispondo sobre critérios para conversão de pena, quando assim 
admitido por este código, em medida de interesse social, que, entre outros 
meios legítimos, poderá se dar mediante a prestação de serviço comunitário nos 
campos da assistência social, do desporto, da cultura, da educação, da saúde, 
do voluntariado, além da defesa, preservação e conservação do meio ambiente.

Art. 287. Ficam revogadas as Portarias MEC nº 702, de 17 de dezembro de 
1981; nº 25, de 24 de janeiro de 1984; nº 328, de 12 de maio de 1987, relativas 
ao Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF); Portarias MEC nº 629, 
de 2 de setembro de 1986; nº 877, de 23 de dezembro de 1986, relativas ao 
Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportivas (CBJDD), e as resolu-
ções de diretoria das entidades de administração do desporto que se tenham 
incorporado às portarias ora revogadas, e demais disposições em contrário.

537 Artigo acrescido pela Resolução CNE nº 29, de 10-12-2009.
538 Idem.
539 Idem.
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RESOLUÇÃO CNE Nº 5, DE 14 DE JUNHO DE 
2005540

Aprova a Política Nacional do Esporte

O presidente do Conselho Nacional do Esporte, no uso de suas atribuições 
regulamentares, e,

Considerando o que dispõe o inciso II do art. 11 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998; e

Considerando deliberação unânime do Conselho Nacional do Esporte, em 
sessão do dia 14 de junho de 2005, resolve:

Art. 1º Fica aprovada a Política Nacional do Esporte, nos termos dos anexos 
desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AGNELO QUEIROZ

Anexo

POLÍTICA NACIONAL DO ESPORTE

É dever do Estado fomentar práticas despor-
tivas formais e não formais; como direito de 
cada um (...). (Constituição Federal; art. 217)

PREÂMBULO

Mais do que um preceito constitucional, o acesso ao esporte é um direito a 
ser garantido ao cidadão brasileiro. Embora a tendência histórica da legisla-
ção esportiva, das proposições das políticas anteriores e do desenvolvimento 

540 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 16-8-2005.
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de ações efetivas, ao longo dos anos, demarque esforços nessa direção, o es-
porte está longe de ser um direito de todos.

O esporte brasileiro tem hoje projeção internacional pelos resultados que 
vem obtendo nos eventos olímpicos, paraolímpicos e não olímpicos. É im-
portante que se possa oferecer condições cada vez melhores aos atletas e 
paraatletas de alto rendimento, mas é fundamental que se ofereça possibili-
dade de acesso à prática esportiva a toda a população brasileira.

Os organismos internacionais reforçam a importância do esporte para o 
desenvolvimento humano sustentável. O relatório da Força Tarefa entre 
Agências das Nações Unidas sobre o Esporte para o Desenvolvimento e a 
Paz, divulgado em 2003, coloca o esporte em uma posição estratégica para 
o alcance das “Metas de Desenvolvimento do Milênio” estabelecidas pela 
Organização das Nações Unidas.

O esporte, entendido como direito humano, reafirma seu potencial no de-
senvolvimento social e econômico de uma nação, especialmente nas áreas 
de saúde, educação e meio ambiente.

A Unesco também valoriza a importância do esporte no desenvolvimento 
dos povos na convicção de que o esporte e a educação física podem con-
tribuir positivamente nas problemáticas de saúde e de bem-estar, na dimi-
nuição de desigualdades, no resgate de valores e de princípios, entre outras 
questões. A Declaração da IV Conferência Internacional de Ministros, Altos 
Funcionários e Responsáveis pela Educação Física e Esporte, realizada em 
Atenas, em 2004, apresenta questões prioritárias e recomenda aos governos 
que sejam essas implementadas nos países para favorecer o desenvolvimento 
social por meio de políticas de prática esportiva.

O Brasil, por meio de iniciativas governamentais e da sociedade em geral, já 
iniciou essa caminhada. A potencialização desses esforços articulados em 
uma política consistente pode ser garantia do direito ao esporte a todos os 
cidadãos brasileiros. Além da necessária atualização da legislação esporti-
va, da definição do esporte e de suas dimensões, entre outras questões que 
a exigem, tornam-se urgentes a reorganização e a articulação das ações dos 
governos e da sociedade de forma a traçar metas adequadas às necessidades 
do país, que também são tratadas no Estatuto do Esporte.
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O olhar para a história permite reconhecer a tendência da intervenção do 
Estado e o caráter das contribuições para o desenvolvimento do esporte. 
O Estado brasileiro está presente na definição das políticas de esporte há 
mais de seis décadas, por meio do Decreto-Lei nº  3.199/1941, que criou o 
Conselho Nacional de Desportos (CND) e deu poderes ao Estado para in-
tervir nos entes desportivos, durante o Estado Novo. Essa relação foi inau-
gurada no momento histórico de um conflito bélico internacional, no qual 
o fenômeno esportivo foi utilizado, reiteradamente, como veículo para a 
propagação de ideários totalitários. A alteração desse decreto, promovida 
por meio da Lei nº 6.251/1975, que instituiu normas gerais sobre desportos 
durante o regime militar, não alterou substantivamente a legislação que já 
durava mais de trinta anos.

Enquanto as demandas esportivas atendidas pelo Estado, até a década de 
sessenta, caracterizaram-se por ações que privilegiavam a prática esportiva 
mais diversificada, como a realização dos Jogos Pan-Americanos em São 
Paulo, em 1963, com a participação de 22 países e mais de 1.600 atletas, nos 
anos setenta a gestão estatal é demarcada por um forte caráter patriótico-
-militar. Nesse período houve movimentos nacionais que tendiam à massi-
ficação esportiva, como é o caso do programa “Esporte para Todos”, ou ao 
esporte de alto rendimento, expresso no cunho atribuído aos jogos estu-
dantis e no reforço às modalidades esportivas que projetavam o país, como 
o futebol. No movimento “Esporte para Todos” foram mobilizados mais de 
9.000 voluntários no ano de seu lançamento (1977), número expressivo, mes-
mo considerando-se a realidade atual dos programas e projetos de esporte. 
O futebol desponta como a modalidade esportiva mais acessível e praticada. 
São construídos estádios com capacidade superior a 100 mil espectadores 
em diversos estados e é criado o campeonato brasileiro de clubes, com re-
presentantes de todos os estados da federação. Evidencia-se que, a partir 
dessas ações, não foi possível alcançar níveis de frequência que permitissem 
à população apropriar-se do hábito da prática esportiva.

A Constituição Cidadã de 1988, ao inserir no seu texto, de forma inédita, de-
veres do Estado no que concerne à afirmação do esporte e do lazer como di-
reitos, assim como na sua perspectiva emancipatória, defende um conceito 
de cidadania que inclui, necessariamente, o direito a essas práticas sociais e 
exige o protagonismo do poder público na garantia de sua efetivação.



Série
Legislação392

Nos anos 80 e 90 as políticas públicas de esporte privilegiaram o acesso 
das diversas práticas esportivas à população, e a participação esportiva se 
diversificou. A constituição de 1988, artigo 217, em seu preâmbulo, assegu-
rou a prática esportiva como o “direito de cada um”, considerando-se, desse 
modo, rompida a tutela do Estado sobre a sociedade em relação à área es-
portiva. Dados apresentados em pesquisas recentes na população brasileira 
demonstram que mais de 110 milhões de indivíduos praticam habitualmen-
te alguma atividade física, para uma população superior a 184 milhões de 
habitantes. Do total da população, aproximadamente 134 milhões de indi-
víduos encontram-se na faixa etária acima de dez anos de idade e com ple-
na capacidade de praticar e desenvolver o hábito da prática esportiva e do 
lazer. Quanto à especificidade do esporte de rendimento, somente 750.000 
atletas e paraatletas encontram-se ligados a instituições esportivas. Esses 
indicadores demonstram a mesma tendência apontada no período anterior. 
Observa-se ainda que, não obstante a ênfase dada pelo Estado ao esporte de 
alto rendimento, a demanda de atletas desse nível não chegou a ser atendi-
da, sendo plausível a suposição de que tenha aumentado o número de parti-
cipantes e não de atletas.

A participação esportiva estudantil esteve restrita aos jogos escolares e uni-
versitários (JEBs e JUBs). Registra-se um esforço de reestruturação, em  meados 
dos anos 80, que visava ampliar a participação tendo a competição sob uma 
nova ótica. Nos anos subsequentes observa-se um declínio tanto dos preceitos 
democráticos da organização, quanto da participação estudantil nos jogos. 
Nas décadas de 80 e 90 e, principalmente, a partir de 1995, quando foram cria-
dos os Jogos da Juventude, a participação estudantil situou-se na faixa média 
de 2.000 a 2.500 alunos por evento, para uma população estudantil que oscilou 
entre 30 e 40 milhões de estudantes no ensino básico.

Nos marcos da democracia representativa na década de noventa é elaborado 
um novo ordenamento do esporte no país, pela Lei nº 8.672/1993, conhecida 
como Lei Zico, que propôs princípios e diretrizes para a organização e fun-
cionamento das entidades esportivas, permeados pela aparente contradição 
entre interesses liberais e conservadores em um momento de ascensão ex-
plícita das políticas sociais rumo à “modernização” conservadora.

A elaboração da Lei nº 9.615/1998, popularizada como Lei Pelé, apresentou 
como ideia central a eliminação do passe de atletas do futebol, a mais ex-
pressiva e representativa modalidade do país, criando de fato as condições 
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de livre-arbítrio para estabelecer relações trabalhistas, não obstante sujeitas 
ao jugo de empresários, seus novos patrões. A superação da instância cen-
tralizadora, o então Conselho Nacional do Desporto, materializa a autono-
mia das entidades de administração e de prática do esporte, bem como os 
direitos dos atletas. No entanto, não proporcionou as condições adequadas 
para a proteção dos clubes formadores no contexto do fim do passe, bem 
como não fez todos os ajustes necessários na legislação trabalhista para ade-
quá-la às particularidades do futebol profissional.

Sinais evidentes de democratização nas relações do esporte em nosso país 
têm lugar na instalação de comissões parlamentares de inquérito, tanto na 
Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, deflagrados pela consta-
tação de relações degradadas pelos interesses do capital no interior do futebol 
profissional brasileiro. Nesse contexto, instrumentos legais inéditos se fazem 
presentes: a Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor), que estabelece normas 
de proteção e defesa com procedimentos e regras para os clubes, donos de es-
tádios, dirigentes, bem como para os próprios torcedores; e a Lei nº 10.672/2003 
(Moralização do Futebol), que fixa regras de transparência para os clubes e 
dirigentes. Outras iniciativas importantes criaram condições materiais para 
que as entidades de administração do esporte agissem com autonomia: a Lei 
nº 10.264/2001, denominada Agnelo-Piva, que destina 2% dos concursos prog-
nósticos aos comitês olímpico e paraolímpico, e a Lei nº 10.891/2004, conheci-
da como Bolsa-Atleta, que possibilita aos protagonistas do espetáculo esporti-
vo – os atletas – melhores condições materiais de trabalho.

O compromisso político do governo federal com o esporte, no início da ges-
tão do presidente Lula, foi traduzido na criação do Ministério do Esporte, 
que tem como missão “formular e implementar políticas públicas inclusivas 
e de afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais dos cidadãos, 
colaborando para o desenvolvimento nacional e humano”.

Atualmente, o Ministério do Esporte coordena uma política de Estado reco-
nhecendo as ações desenvolvidas ao longo da história e criando condições 
para a implementação de uma política que não se restrinja ao quadriênio 
da gestão, mas se comprometa com a efetivação de uma política pública de 
esporte e lazer frente à qual assume a posição de proponente, formulador e 
articulador, responsabilizando-se pela realização de programas que respon-
dam às demandas sociais geradas num momento histórico de garantia e de 
ampliação do conjunto dos direitos.
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O papel articulador do ministério materializa-se, entre outras formas, nas 
ações desenvolvidas com outros ministérios, como o Ministério da Educação, 
Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Justiça, Ministério da 
Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério das Cidades e Ministério da Defesa, 
com diversas empresas estatais, e ainda com um diálogo transparente com as 
entidades nacionais de administração e de prática do esporte, com institui-
ções de ensino superior integrantes de redes constituídas pelo Ministério do 
Esporte, entre outros parceiros.

Uma outra ação nesse campo, articulada com a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, possibilita o financiamento de projetos esportivos so-
ciais por meio de incentivo fiscal legal, previsto no art.  260 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, efetivando, após treze anos, uma conquista 
importante para o esporte no Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda), com a publicação de resoluções desse conse-
lho, que dispuseram sobre a criação da Comissão de Chancela aos Projetos 
Esportivos Sociais e sobre o repasse dos recursos captados para a viabili-
zação de projetos esportivos dessa natureza destinados à infância e à ado-
lescência, financiados pelo Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente 
(FNCA). Esse benefício é fruto da parceria firmada entre o Ministério do 
Esporte e o Conanda e tem como objetivo principal a inclusão social de 
crianças e adolescentes através do esporte.

Ao eleger a inclusão social como núcleo central de suas ações, a atual ges-
tão se compromete em agregar força, de forma institucional, na direção da 
superação do quadro de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social que ca-
racteriza a estrutura histórica da sociedade brasileira.

No início desta gestão governamental estabelecem-se medidas que assegu-
ram a democratização e a efetivação do controle social no esporte, como a 
regulamentação da Lei Agnelo-Piva, a efetivação do Estatuto do Torcedor e 
da Lei de Moralização do Futebol, que possibilitaram regras claras para pre-
servar a transparência na prestação de contas e assegurar o planejamento 
das entidades esportivas.

A nova concepção voltada para a inclusão social também se materializa nos 
programas e ações do ME, apresentados no Plano Plurianual 2003-2007 – 
Brasil um País de Todos, que prioriza o atendimento aos problemas sociais.
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Delineados por iniciativas empenhadas em inserir e valorizar o esporte, 
os programas e ações apresentam-se, prioritariamente, na escola pública 
de ensino fundamental, como um direito social que cabe às crianças e aos 
adolescentes na condição de cidadãos. Cria-se uma rede de cooperação en-
tre diversas entidades esportivas e outros ministérios, inaugurando a prá-
tica de um esforço coletivo em prol do desenvolvimento do esporte no país. 
O caráter democrático e participativo dessa gestão manifesta-se, no tocan-
te à popularização da prática esportiva na comunidade, na introdução de 
mecanismos de consulta e deliberação popular sobre as ações esportivas, 
corporificados nos conselhos gestores. Também tem buscado intensificar a 
participação do Estado e investir no esporte de base, criando propostas es-
pecíficas para a formação esportiva, dando oportunidade a crianças e ado-
lescentes de vivenciarem a prática do esporte orientada pelo referencial do 
alto rendimento, favorecendo o desenvolvimento de modalidades esportivas 
e paraesportivas.

Para ampliar o acesso ao esporte de rendimento está sendo elaborado, nas 
escolas, clubes esportivos sociais e na comunidade em geral, um diagnóstico 
científico das condições e habilidades de crianças e adolescentes, visando à 
criação de um banco de dados indispensável para a proposição de políticas, 
tanto na área do esporte de rendimento, como da saúde.

O conhecimento produzido e acumulado historicamente pela humanidade 
qualifica a elaboração das políticas públicas. O fomento à produção e à difu-
são do conhecimento científico e tecnológico, voltado para a gestão de polí-
ticas de esporte e lazer, ganha significado tanto na perspectiva do subsídio 
ao processo de elaboração e implementação com dados sobre a situação do 
esporte no país – número de praticantes, instalações esportivas, profissionais 
atuantes, programas em desenvolvimento, investimentos, relação custo/bene-
fício, entre outros –, como da produção de novos conhecimentos necessários 
ao desenvolvimento da ciência e tecnologia do esporte, além da perspectiva 
de formação continuada dos gestores e dos agentes sociais de esporte e lazer, 
responsáveis de fazer chegar à população o resultado da produção científica 
na forma de serviços públicos de qualidade oferecidos na área.

O Ministério do Esporte tem estimulado a constituição de redes envol-
vendo grupos de pesquisa – consolidados ou em consolidação –, polos ou 
segmentos produtores do conhecimento vinculados a instituições de ensi-
no superior e/ou institutos de pesquisa e sociedades científicas, centros de 
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desenvolvimento do esporte recreativo e do lazer (Rede Cedes), centros de 
excelência esportiva (Rede Cenesp), buscando o desenvolvimento da ciência 
e tecnologia do esporte, traduzido na qualidade de metodologias de educa-
ção esportiva e lúdica, teoria e prática do treinamento esportivo e da exce-
lência esportiva, avaliação de políticas públicas de esporte e lazer, protoco-
los de monitoramento da execução dos projetos, capacitação de gestores do 
esporte e lazer, entre outros.

Também o ministério cumpre o papel de articulador dos setores de infor-
mação e documentação esportiva, promovendo uma interação que impeça 
a sobreposição de esforços e recursos e preserve a especificidade da ação de 
cada um dos envolvidos e a sua intercomunicação.

Na mesma linha, através do Cedime (Centro de Documentação e Informação 
do Ministério do Esporte), estabelece as linhas de ação para a composição 
de um Sistema Nacional de Informação e Documentação Esportiva formado 
por centros existentes e em formação, de modo a garantir um padrão de 
comunicação rápido, seguro e de qualidade aos pesquisadores, gestores e 
demais usuários.

Além de democratizar o acesso à informação e à documentação alusivas 
ao esporte e ao lazer, o ministério constrói as diretrizes para uma política 
nacional de informação e documentação em ciência do esporte.

Com o intuito de fortalecer a interlocução da comunidade acadêmica e 
dos gestores esportivos com seus congêneres internacionais, o Ministério 
do Esporte coordena a realização, em 2006, do I Congresso Brasileiro de 
Informação e Documentação Esportiva, paralelo à Reunião do Comitê 
Executivo da IASI (International Association for Sport Information), entida-
de que, há mais de trinta anos, aglutina especialistas da área.

Com o processo de redemocratização do país, a constatação da degradação 
das condições sociais da população fez com que a área acadêmica desenvol-
vesse estudos qualitativos dos problemas sociais do esporte e do lazer, hoje 
à disposição nas entidades científicas.

Entretanto, os dados obtidos não têm sido sistematizados com vista a cons-
tituir um diagnóstico da prática de esporte no país. Outros elementos de 
informação necessários à compreensão e à avaliação do desenvolvimento 
do esporte brasileiro estão apresentados no Atlas do Esporte no Brasil, que, 



Legislação sobre esporte 397

publicado em 2004, tem por objetivo criar um sistema de informação geren-
cial para o esporte brasileiro e integrar informações relativas ao esporte, à 
educação física e às atividades físicas de saúde e de lazer. Sem negar a im-
portância desses dados, ainda é necessário coletar informações para elaborar 
um quadro referencial que sustente hipóteses para implementação correta da 
política, porque aqueles existentes são insuficientes, ou defasados, a exemplo 
dos fornecidos por um diagnóstico elaborado sob responsabilidade do antigo 
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em parceria com o então 
Ministério da Educação e Cultura, no ano de 1971.

O ministério está desenvolvendo um Diagnóstico Esportivo Nacional em 
parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio  Teixeira (Inep), 
buscando obter elementos de informação fidedignos e representativos da 
real estrutura esportiva e da prática das diferentes manifestações esportivas, 
através de pesquisa realizada junto às 5561 prefeituras do país. Tal iniciativa, 
de abrangência nacional, atualiza as informações dos entes municipais e fe-
derativos, apresentando a infraestrutura, a natureza dos programas, projetos 
e eventos desenvolvidos, o ordenamento legal e os recursos destinados para o 
esporte e o lazer. O Diagnóstico Esportivo Nacional deverá ser ampliado com 
informações provenientes de pesquisas realizadas em parceria, por exemplo: 
sobre as estruturas e a prática esportiva dos clubes sociais esportivos com a 
Confederação Brasileira de Clubes (CBC); sobre as estruturas e prática espor-
tiva das unidades militares das forças armadas com o Ministério da Defesa 
(MD) e sobre as estruturas esportivas do sistema nacional de educação básica 
e superior com o Ministério da Educação e Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (MEC/Inep).

Dessa forma obter-se-á um mapeamento nacional da infraestrutura e da 
prática esportiva no país que será incrementado com estudos qualitativos 
referentes à participação: das esferas da União, dos estados e dos municí-
pios; dos poderes da República; das entidades de prática e de administração 
esportiva; da iniciativa privada; do terceiro setor e da comunidade esporti-
va em geral. Ademais, serão utilizados estudos relativos à cadeia produtiva 
do esporte, que possibilitarão a identificação do seu impacto no Produto 
Interno Bruto brasileiro. A institucionalização desses estudos e pesquisas 
e sua atualização sistemática poderão indicar os rumos do esporte nacio-
nal e permitir a avaliação constante da política do setor. Por outro lado, 
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importante se faz ouvir a sociedade e manter um canal permanente de co-
municação, de forma a ampliar e garantir a participação popular.

Em 2004 foi instituída, como instância deliberativa e consultiva para a for-
mulação de políticas públicas de esporte e de lazer, a Conferência  Nacional do 
Esporte, que teve como temática central Esporte, Lazer e  Desenvolvimento 
Humano, ampliando o diálogo não só com a comunidade esportiva, mas 
envolvendo representantes de diversos setores, entre eles os movimentos 
sociais, as entidades de classe, as universidades, os movimentos estudantis 
e entidades esportivas brasileiras. A conferência foi criada com os objeti-
vos de promover ampla mobilização, articulação e participação popular em 
torno das questões do esporte e do lazer, contribuir para o diagnóstico si-
tuacional do esporte e do lazer no Brasil, em todas as suas manifestações, e 
apresentar propostas para a elaboração de programas e projetos nacionais 
nas áreas de esporte e lazer sintonizados com necessidades e identidades lo-
cais. A conferência permitiu a mais alta expressão do princípio democrático 
de participação popular na construção dos rumos do esporte e lazer no país. 
Na primeira fase foram realizadas conferências municipais e regionais, res-
ponsáveis pelo envolvimento de mais de 800 municípios. Na segunda, foram 
realizadas conferências estaduais em todos os estados e no Distrito Federal, 
mobilizando 2.500 municípios e indicando os delegados para a etapa na-
cional, que contou com a participação de 1.500 pessoas, entre delegados e 
convidados. Envolveram-se nesse processo cerca de 83.000 pessoas.

A primeira edição da Conferência Nacional do Esporte teve como resulta-
dos a indicação das potencialidades e dificuldades do esporte nacional, a 
aprovação dos referenciais para uma nova Política Nacional do Esporte, a 
resolução de criação do Sistema Nacional do Esporte e do Lazer e, ainda, as 
propostas de ação para cada um dos eixos temáticos que integram o docu-
mento final da conferência.

Essas indicações, somadas aos resultados do diagnóstico esportivo nacio-
nal, a outros estudos existentes e à consulta à legislação esportiva, formam 
uma base consistente para levantar os pilares da nova Política Nacional do 
Esporte, que se legitima democrática pela sua construção em parceria com 
a comunidade esportiva (entidades de prática e de administração esportiva, 
atletas, técnicos, dirigentes), com os gestores das esferas municipal, estadual 
e federal, com as universidades, entidades de classe, sindicatos, associações, 
movimentos sociais e sociedade em geral.
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É imprescindível, dentro de uma política nacional, indicar os fundos que se-
rão destinados a dar apoio aos programas de esporte, em todas e cada uma das 
três manifestações reconhecidas – esporte escolar, de lazer ou recreativo e de 
alto rendimento –, destinadas a atender as prioridades da estratégia traçada.

O Ministério do Esporte tem cumprindo os dispositivos constitucionais de 
aplicação de recursos pelas fontes atuais, mas a dinamização e a diversi-
ficação das fontes são essenciais para o desenvolvimento dos programas 
e seus propósitos. As fontes de recursos atuais são o orçamento da União, 
recursos específicos para a formação esportiva, recursos oriundos da Lei 
Agnelo-Piva, da Bolsa-Atleta e da Loteria Timemania. Outras fontes são 
constituídas por parcerias com empresas na busca de captação de recursos, 
com incentivo fiscal pelo Conanda, através do Fundo de Incentivo a Projetos 
Esportivos Sociais.

Frente às justas demandas da população, que exigem do Estado o acesso à 
melhor qualidade de vida, faz-se necessário alterar a legislação vigente, com 
vistas a elevar os recursos advindos de receitas tributárias destinadas ao 
esporte, incrementar as rendas públicas não tributárias e obter incentivos 
fiscais para o desenvolvimento de atividades esportivas.

Todavia, devem ser envidados esforços conjuntos, com a comunidade es-
portiva e outros setores da sociedade, para dinamizar e ampliar os recursos 
e o investimento no esporte e no lazer. É fundamental a diversificação das 
fontes, tais como as provenientes da própria indústria nacional do espor-
te, financiamentos decorrentes de convênios internacionais esportivos que 
contribuam para o desenvolvimento de modalidades específicas, motivos 
desses acordos, ou patrocínios e investimentos das empresas de responsa-
bilidade da União para as entidades esportivas e ações da política nacional.

Políticas sociais requerem constantemente novos recursos públicos. A ati-
vidade governamental constitui-se em uma luta permanente por obter re-
cursos e distribuí-los, considerando que são sempre escassos e não atendem 
à magnitude da demanda. Para obter fundos extraorçamentários é preciso 
utilizar, de forma racional, os recursos disponíveis, bem como multiplicá-
-los. A coordenação e interação das ações do governo e da sociedade na 
execução da política será um passo importante na racionalização desses 
recursos. Para tanto, as ações referentes ao financiamento do esporte e do 
lazer precisam estar coordenadas, organizadas e estruturadas numa política 
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nacional de financiamento que articule os recursos advindos do esforço da 
comunidade esportiva e da sociedade em geral. Essa política deverá estar 
diretamente ligada à estrutura do Sistema Nacional de Esporte e Lazer, que 
será constituído, tendo como centro a mobilização e dotação de recursos 
para o esporte, em parcerias com gestores estaduais e municipais do es-
porte e lazer e, quando for o caso, gestores da educação, além das parcerias 
público-privadas. Contudo, deve estar construído sobre sólidos preceitos de 
controle público e transparência na gestão.

O Ministério do Esporte estabelece vínculos com um universo composto de 
crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, com pessoas com deficiências 
ou com necessidades educativas especiais, com o sistema esportivo nacio-
nal e com o sistema educacional brasileiro que articula a educação básica e 
superior. A importância desse universo, considerando-se sua complexidade, 
amplitude e heterogeneidade, demanda do ministério uma responsabilidade 
social, que deve se concretizar em ações balizadas, rigorosamente, por prin-
cípios humanísticos fundamentais, inequivocamente democráticos.

A realização da 1ª Conferência Nacional do Esporte validou a visão política 
que orienta a atual gestão e que se legitima nas teses, conceitos e preceitos 
que orientam a Política Nacional do Esporte.

A tese fundamental que embasa essa política é o esporte como questão na-
cional. O esporte deve ser entendido como uma política de Estado com vista 
ao desenvolvimento da nação, ao fortalecimento da identidade cultural, da 
cidadania, da autodeterminação de seu povo e com vista à defesa da sobe-
rania do país.

O esporte, construção humana historicamente criada e socialmente desen-
volvida, é abordado como integrante do acervo da cultura da humanidade, 
e o lazer, como uma prática social contemporânea resultante das tensões 
entre capital e trabalho, que se materializa como um tempo e espaço de 
vivências lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassado por relações 
de hegemonia. O esporte é um direito de todos e assim é considerado pela 
Unesco desde 1978. Este ministério, que alarga sua visão do esporte à luz 
de um preceito humano fundamental – a cidadania – como garantia de um 
conjunto de direitos civis, políticos e sociais, não o dissocia – juntamente 
com o lazer – do direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à se-
gurança, à previdência social, à proteção da maternidade e da infância e à 
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assistência aos desamparados. Portanto, o acesso às atividades esportivas é 
direito de cada um e dever do Estado.

Um preceito demarcante das ações do ministério é o da diversidade, que se 
expressa por uma concepção concreta e dinâmica na relação humana, na qual 
a diferença é um importante elemento de conhecimento que deve ser expli-
citado e defendido, ao mesmo tempo em que se denunciam e se combatem 
permanentemente as mazelas da desigualdade. Para dar consecução à política 
de esporte sob esses preceitos, o ministério advoga que todas as pessoas, sem 
distinção de cor, etnia, gênero, ou condição socioeconômica, devem ter garan-
tia de acesso ao esporte nas suas mais diferentes dimensões e manifestações, 
em especial as populações empobrecidas e os que são considerados como me-
nos hábeis para a prática. É dever do Estado garantir e multiplicar a oferta de 
práticas esportivas, competitivas e de lazer a toda a população.

Destacamos como tese importante aquela que reconhece que as práticas es-
portivas são atividades imprescindíveis ao desenvolvimento humano e por 
isso exigem condições específicas para atender à diversidade presente na so-
ciedade. Também devem ser observados os limites colocados pelos conceitos 
empregados na Lei nº 9.615/1998 – desporto educacional, desporto de parti-
cipação e desporto de rendimento –, principalmente, porque legitimam uma 
hierarquização que pode apresentar obstáculos à atenção de prioridades.

Esses conceitos empregados na lei, talvez, por refletirem determinações his-
tóricas, e a correlação de forças presentes na época da sua elaboração, apre-
sentam limites que a nova política se propõe superar à luz das suas teses, 
conceitos e preceitos.

A legislação vigente conceitua o desporto educacional como aquele “pra-
ticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, 
 evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com 
a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua 
formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer”. Este conceito 
dificulta reconhecer o esporte como atividade humana historicamente cria-
da, socialmente construída e produto da cultura humana, configurando-se 
como um obstáculo para a elaboração de uma política de desenvolvimento 
do esporte assentada numa clara compreensão dos diferentes níveis ou for-
mas em que ele se dá na vida real.
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Para atribuir um sentido educativo ao esporte é preciso espelhar objeti-
vos educacionais nos princípios da cidadania, da diversidade, da inclusão 
social e da democracia, que perpassam esta política, porque eles represen-
tam valores, hábitos e atitudes possíveis de serem formados por meio da 
prática do esporte. Nessa ótica, o Ministério do Esporte entende que o es-
porte é educacional, quando efetiva a participação voluntária e responsá-
vel da população, concretizando a auto-organização e a autodeterminação 
com práticas que não comprometam o caráter genuinamente nacional e 
popular. Deve promover o desenvolvimento da cultura corporal nacional, 
cultivar e incrementar atividades que satisfaçam às necessidades lúdicas, 
estéticas, artísticas, combativas e competitivas do povo, tendo como prio-
ridade  educá-lo em níveis mais elevados de conhecimento e de ação que 
se reflitam na criação de possibilidades de solução dos problemas sociais 
que, no momento, impedem o progresso social. Essas atividades devem ser 
orientadas por trabalhadores qualificados.

O esporte é educacional quando pode ser usufruído como um bem cultural, 
tanto na ótica do gosto pessoal, como na busca da maximização do rendi-
mento, garantido o direito ao uso das instalações e materiais adequados a 
ambos fins.

A amplitude do conceito educacional, sustentado nesta política, reconhece 
a relação intrínseca do geral de um projeto de educação com o específico do 
conteúdo do esporte que se dá nos âmbitos da instituição escolar, da comu-
nidade e do alto rendimento.

Desse modo, para este ministério, o esporte escolar é o esporte praticado 
na escola no âmbito da educação básica e superior, seja como conteúdo 
curricular da educação física ou atividade extracurricular, conforme a Lei 
nº 9.394/1996 (LDB), e que deve atender os objetivos dos respectivos projetos 
político-pedagógicos.

Uma vez que o esporte é um conhecimento inalienável de todo cidadão, na 
escola todos os alunos têm o direito de aprendê-lo, na perspectiva da auto-
nomia, e praticá-lo independente de condições físicas, de raça, de cor, sexo, 
idade ou condição social, através de atividades auto-organizadas e autode-
terminadas. As modalidades selecionadas devem ter um maior potencial de 
universalidade e compreensão dos elementos culturais brasileiros – futebol 
de campo e de areia, vôlei de areia, futevôlei, capoeira e outras semelhantes. 
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Portanto, o ensino na escola não deve orientar-se, apenas, para a forma-
ção de uma futura elite esportiva, o que não significa a eliminação da 
 possibilidade do desenvolvimento de atletas a partir do ensinamento das 
práticas esportivas na escola. A esse respeito, a estrutura do esporte nacio-
nal deve contemplar os locais e meios adequados – que não a escola – para 
a realização de um trabalho de base assentado numa visão de futuro e num 
programa especializado na formação de pequenos iniciantes.

A prática pedagógica do esporte corporifica ideias e valores educativos 
quando não submete os alunos à apropriação de técnicas separadas do 
seu conteúdo social, preservando a natureza lúdica do jogo. Na visão do 
Ministério do Esporte o lúdico abre o jogo à participação de todos e torna o 
jogo democrático.

O esporte de lazer ou recreativo – na lei vigente, esporte de participação – 
expressa, na adjetivação do conceito de esporte, a compreensão de que em 
sua realização deve prevalecer o sentido lúdico, caracterizado pela livre es-
colha, busca da satisfação e construção, pelos próprios sujeitos envolvidos, 
dos valores ético-políticos a serem materializados. Ele se realiza em limites 
temporais e espaciais do lazer como expressão de festa e alegria. Por meio 
dele o ser humano só vivencia situações esportivas lúdicas e prazerosas, seja 
em pequenos grupos ou em multidão.

O esporte como parte integrante da cultura, em sua dimensão de lazer, tem 
por finalidade atender aos interesses e necessidades sociais dos cidadãos a 
partir da prática das suas manifestações lúdico-esportivas, de fruição do es-
petáculo esportivo e do conhecimento dela emanado. A prática do esporte re-
creativo tem, ainda, como finalidade atender aspectos do conceito ampliado 
de saúde sintonizados com a Política Nacional de Promoção da Saúde.

A partir do entendimento presente nessa política, as práticas corporais são 
expressões individuais e coletivas advindas do conhecimento e da expe-
riência do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica e outros. Com 
essa compreensão, o “campo da atividade física” amplia as possibilidades 
de organização e escolha das práticas corporais, entendidas como benéficas 
à saúde de sujeitos e coletividades, constituindo mudanças nos modos de 
produção da saúde, tanto nas unidades que compõem o SUS, quanto nos 
núcleos de esporte e lazer integrantes dos projetos sociais fomentados pelo 
Ministério do Esporte.
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O esporte de alto rendimento é outra manifestação que a Lei nº 9.615/1998 
preceitua e que o Ministério do Esporte entende como sendo a prática es-
portiva que busca a máxima performance do atleta, visando a recordes nas 
modalidades em que é praticado. A maximização do rendimento é alcançada 
a partir da prática sistemática, própria do processo de formação esportiva, 
treinamento e aperfeiçoamento técnico de atletas e paraatletas. Esse esporte 
é regido por normas dos altos organismos esportivos, nacionais e internacio-
nais e pelas regras de cada modalidade, respeitadas e utilizadas pelas respec-
tivas entidades nacionais de administração e de prática do esporte.

O desenvolvimento humano é uma tese que permeia toda ação do Ministério 
do Esporte. De acordo com o Pnud, as capacidades humanas básicas para o 
alcance do desenvolvimento humano sustentável são:

conduzir vidas longas e saudáveis, ter acesso ao conhecimento, ter 
acesso aos recursos necessários para manter um padrão de vida 
decente e poder participar na vida da comunidade.

Esse parecer é corroborado pelas Nações Unidas no documento Esporte para 
o desenvolvimento e a paz, divulgado em 2003, no qual se afirma que o espor-
te pode ser o caminho para a construção dessas capacidades.

O esporte e o lazer como práticas sociais estão também vinculados à saúde. 
Nesse sentido, ações conjuntas entre o Ministério do Esporte e o Ministério 
da Saúde vêm sendo desenvolvidas desde 2003, formalizadas através de 
Portaria Interministerial nº 2.255/2003 e configuradas, em 2005, no Projeto 
de Núcleos de Saúde Integral, sintonizado com o movimento voltado para a 
saúde das populações.

Conforme o projeto mencionado, a promoção de saúde é entendida como 
forma de analisar o processo saúde-doença na articulação das políticas e 
práticas estratégicas, voltadas à redução da vulnerabilidade dos sujeitos e 
coletividades ao adoecimento, disponibilizando informações e opções de 
cuidado e autocuidado favorecedores da saúde, ao mesmo tempo em que, 
em situações de danos ou agravos instalados, venham propiciar a redução 
dos mesmos, do uso abusivo de medicamentos, do risco de comorbidades, de 
interações excessivas e/ou evitáveis, entre outros. Essas políticas devem am-
pliar as possibilidades de corresponsabilização e cogestão entre os diferen-
tes atores, instituições e movimentos sociais na criação de intervenções que 
contribuam para a efetivação da integralidade do cuidado, levando em con-
sideração a diversidade cultural e regional dos territórios e comunidades. 
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Uma outra questão a ser considerada na dimensão do esporte e saúde é o 
problema do doping esportivo.

Desde os Jogos Olímpicos realizados na Grécia Antiga, por volta do ano 
300 a.C., há relatos da utilização de estimulantes por parte de atletas para 
melhorar o desempenho. A busca constante por resultados excepcionais e 
pelo reconhecimento no mundo esportivo movimenta um expressivo mer-
cado científico e tecnológico de novas descobertas, extrapolando todas as 
formas de controle. Mesmo com o constante monitoramento das entidades 
internacionais e nacionais de prática de desportos, ocasionalmente, o mun-
do esportivo é surpreendido negativamente pela revelação de uma nova 
droga ou tipo de doping.

Conceituado pelo Conselho Nacional de Esporte, por intermédio da 
Resolução nº  2/2004, no capítulo I, art.  1º, como “a substância, agente ou 
método capaz de alterar o desempenho do atleta, a sua saúde, ou espírito de 
jogo, por ocasião de competição desportiva ou fora dela”, o doping no esporte 
tem preocupado as autoridades esportivas em todo o mundo, não somente 
por suas consequências nocivas à saúde dos atletas usuários, mas também 
por propiciar a obtenção de resultados artificiais e comprometer a lisura do 
processo no qual está inserida a prática do esporte de alto rendimento.

Devido à sua importância no contexto esportivo mundial, o Brasil ocupa 
lugar de destaque nas instituições internacionais de combate ao doping, 
sempre buscando o melhor aparelhamento de seus laboratórios de detecção 
e identificação de possíveis novas modalidades, ao mesmo tempo em que 
promove a melhor capacitação e formação de especialistas no assunto.

Em 2003, o Ministério do Esporte determinou a criação da Comissão de 
Combate ao Doping, no âmbito do Conselho Nacional de Esporte. Essa comis-
são tem a tarefa de zelar pelo cumprimento do Código Mundial  Antidoping 
da Agência Mundial Antidoping (WADA, AMA), da qual o Brasil é membro. 
Atendendo às suas competências, já em abril de 2004, a referida comissão 
apresentou ao CNE um conjunto de normas com o objetivo de adaptar a le-
gislação nacional às regras internacionais e divulgar a lista de substâncias 
e métodos proibidos na prática esportiva. No final de 2004 foi divulgada a 
primeira estatística sobre o Controle antidoping no Brasil: resultados do ano 
de 2003 e atividades de prevenção.
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Outro ponto que merece destaque na Política Nacional do Esporte é a tese 
da inclusão social, necessária à superação dos indicadores sociais existentes 
com vistas à construção de uma vida plena e digna. A conquista pelo con-
junto da sociedade do Estado democrático de Direito impõe a presença do 
poder público como protagonista de políticas públicas sociais que afirmem 
a equidade e a condição humana como inalienáveis.

A materialização da inclusão social pelo esporte, seja ampliando o aces-
so, seja promovendo a qualificação dos indivíduos que atuam no esporte 
nacional pela obtenção das condições necessárias à prática esportiva de 
qualidade, confirma-se nos projetos sociais esportivos em desenvolvimen-
to no Ministério do Esporte, que buscam atender desde a criança até o 
idoso, oferecendo-lhes atividades diferenciadas e integradas, que abran-
gem todas as manifestações esportivas, mantendo sempre como preceitos 
fundamentais a cidadania, a diversidade e a inclusão.

Essa política considera que o esporte é condição essencial para o desenvol-
vimento humano. Embora importantes organismos internacionais tratem o 
esporte como direito, e as normas constitucionais vigentes no Brasil assim 
o considerem, este é frequentemente negado, principalmente, às camadas 
sociais de baixa renda.

Reconhecida sua importância no desenvolvimento integral do indivíduo e 
na formação da cidadania, a garantia de acesso ao esporte, prioritariamente, 
à população carente e aos marginalizados constitui-se num poderoso ins-
trumento de inclusão social, de favorecimento da sua inserção na sociedade 
e de ampliação das suas possibilidades futuras. Essa assertiva toma forma 
concreta a partir de fortes iniciativas do atual governo nessa área. O acúmu-
lo de experiências sobre ações e programas consolidados pelo  Ministério do 
Esporte permite demonstrar resultados visíveis sobre o combate à exclusão.

Entre esses programas, destacam-se o Programa Segundo Tempo, que tem 
atuado diretamente com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade 
social, na prevenção, tanto no âmbito da saúde, quanto nas situações de 
risco e violência. Além disso, tem possibilitado o acesso ao conhecimento, à 
cultura, à prática esportiva e ao reforço alimentar, desenvolvendo os valores 
mais elevados de autoestima, confiança e tolerância dos alunos de escolas 
públicas e de outras instituições não governamentais. Vale salientar que o 
reconhecimento dessas iniciativas pela Organização das Nações Unidas tem 
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permitido ao Brasil destaque internacional na área do esporte e do lazer. 
Nessa mesma linha, o Programa Esporte e Lazer da Cidade, balizado pelo 
Estatuto da Cidade, atua na maioria dos estados brasileiros. Volta-se para 
a consolidação do esporte e lazer como direitos sociais e, portanto, como 
política pública de governo que viabilize e garanta o acesso da população às 
ações do esporte e lazer em todos os seus segmentos – criança, adolescente, 
jovem, adulto, idoso, bem como pessoas com deficiência e com necessidades 
educacionais especiais, numa perspectiva intergeracional. Desenvolve ações 
contínuas que visam responder as necessidades localizadas nesse campo da 
vida social e que são desencadeadas a partir da estruturação dos núcleos 
de esporte e lazer, cujo funcionamento obedece a lógica da gestão colegia-
da – via grupo gestor – e democrática, viabilizando a participação popular 
através de instâncias de controle social.

A prática do esporte deve ter como objetivo o combate a todas as formas de 
discriminação, aqui incluindo também as questões relativas às pessoas com 
necessidades especiais, às pessoas com deficiência, aos menos favorecidos 
economicamente e aos que são tidos como menos hábeis para a prática. As 
atividades esportivas, especialmente as que não visam o alto rendimento, 
devem ter como princípio básico a integração de seus praticantes. Precisa-se 
criar a igualdade de oportunidades, principalmente para aqueles que en-
frentam preconceitos por parte da sociedade – negros, índios, deficientes 
e mulheres das camadas mais pobres –, e favorecer sua integração social.

Nessa perspectiva, a questão de gênero deve ser considerada.

Assim como já vinham sendo apontadas por organismos internacionais, as 
recomendações da comissão III da IV Conferência Internacional de Ministros 
e Altos Funcionários Encarregados da Educação Física e do Esporte, rea-
lizada em Atenas, na Grécia, em 2004, reforçam o esporte como fator de 
igualdade entre homens e mulheres e assinalam a necessidade de estudos 
e pesquisas para que cada país conheça a sua realidade no que diz respeito 
à participação da mulher no esporte, não só como praticante, mas também 
como profissional para subsidiar a implantação de ações afirmativas.

Alguns dos valores considerados fortemente ligados ao esporte podem consti-
tuir-se, também, em preceitos necessários para o desenvolvimento dos povos e 
para a paz. Por isso acredita-se que as contradições presentes nas relações entre 
os povos, resultantes das relações sociais conflitantes, devem ser trabalhadas 
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num esforço conjunto pelos gestores de políticas públicas, sem tratar o espor-
te idealmente como munido de poderes coesivos, mas  atribuindo-lhe o devido 
papel de prática social potencialmente formadora de valores, como o respeito 
a acordos convencionados coletivamente, a cooperação, a solidariedade, a to-
lerância, o espírito de equipe e a luta pelos ideais.

Nessa ótica, o esporte poderá promover valores vitais para a convivência 
harmoniosa de um povo. As competições internacionais, assim como os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, e a Copa do Mundo de Futebol podem ser, 
também, instrumentos potenciais de aproximação dos povos e de fortaleci-
mento das relações de paz.

A capacidade de mobilização social das causas e dos eventos esportivos 
pode e deve ser direcionada para o desenvolvimento social da nação, esti-
mulando a sociedade a alcançar coesão e estabilidade, inclusive por meio de 
ações voluntárias.

O esporte tem um enorme potencial econômico. Seja na fabricação e comer-
cialização de produtos esportivos, na construção ou reabilitação de instala-
ções esportivas, na venda de serviços ou na promoção de eventos, o esporte 
gera empregos e renda. Ademais, deflagram-se ao seu favor os efeitos suple-
mentares dos espectadores, patrocinadores, vendedores, da mídia nacional 
e internacional e da indústria do turismo que gira em torno das grandes 
competições.

À medida que novas formas de atividade são geradas, exigem-se novos 
 produtos e serviços que, por sua vez, geram mais empregos e criam uma ca-
deia produtiva bastante eficaz. Assim, faz-se necessário explorar mais esse 
potencial estimulando o crescimento econômico do país por meio da capta-
ção de eventos e da valorização da indústria nacional e da cadeia produtiva 
do esporte.

A democracia, como valor fundamental, é mais uma tese que alicerça os 
princípios e diretrizes da Política Nacional de Esporte.

Caracteriza-se como democrática a gestão que favorece o acesso às práticas 
esportivas e aos espaços apropriados, que estimula a participação popular 
com poder de decisão, que promove a organização de instâncias adminis-
trativas, a formação de conselhos, a descentralização da estrutura, da orga-
nização e da gestão, que assegura o acesso a informações, o planejamento 
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participativo, a avaliação, o respeito a instâncias coletivas constituídas e 
defende a transparência na gestão.

Uma política pública carece de racionalidade, pois existem poucas maneiras 
de solucionar uma situação em que aumentam as necessidades sociais e as 
demandas organizadas, como é o caso do esporte. A racionalidade das ações 
e o controle social podem multiplicar seus efeitos e, para isso, é fundamen-
tal que haja articulação entre as esferas de governo – União, estados e mu-
nicípios –, os poderes – Executivo e Legislativo –, as entidades esportivas e a 
sociedade, de forma que todos trabalhem em torno de objetivos comuns. Só 
assim será evitada a duplicação de esforços e as ações passarão a ser coorde-
nadas, ampliando-se o foco de atuação. É nesta perspectiva que será cons-
truído o Sistema Nacional do Esporte e do Lazer, visto na 1ª Conferência do 
Esporte como necessário para “unificar a ação do conjunto dos atores com-
preendidos no segmento do esporte e do lazer em todo o território nacional”.

Para transformar o esporte efetivamente em política de Estado é imperativo 
que se aprofundem os vínculos institucionais de forma a estabelecer uma 
rede de intervenção desenvolvendo, primeiramente, ações de colaboração 
e cooperação entre o Ministério do Esporte e os demais ministérios, entre 
a União, os estados e os municípios e entre os entes governamentais, não 
governamentais e a iniciativa privada. A aproximação dessas instituições 
poderá frutificar na consolidação de parcerias, permitindo a potencializa-
ção das iniciativas, evitando a fragmentação dos recursos e favorecendo a 
continuidade dos programas. Concentrar esforços e otimizar a utilização 
dos recursos é o primeiro passo para o alcance dos objetivos pretendidos.

OBJETIVOS

• Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, na perspecti-
va da melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

• Promover a construção e o fortalecimento da cidadania assegurando o 
acesso às práticas esportivas e ao conhecimento científico-tecnológico a 
elas inerente.

• Descentralizar a gestão das políticas públicas de esporte e de lazer.
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• Fomentar a prática do esporte de caráter educativo e participativo, para 
toda a população, além de fortalecer a identidade cultural esportiva a par-
tir de políticas e ações integradas com outros segmentos.

• Incentivar o desenvolvimento de talentos esportivos em potencial e apri-
morar o desempenho de atletas e paraatletas de rendimento promovendo 
a democratização dessa manifestação esportiva.

PRINCÍPIOS

• Da reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social.

• Do esporte e do lazer como direito de cada um e dever do Estado.

• Da universalização e inclusão social.

• Da democratização da gestão e da participação.

DIRETRIZES

• Universalização do acesso e promoção da inclusão social

O acesso ao esporte e ao lazer é direito de cada um e dever do Estado, pelo 
qual deve se garantir e multiplicar a oferta de atividades esportivas, com-
petitivas e de lazer a toda a população, combatendo todas as formas de 
discriminação e criando igualdade de oportunidades, prioritariamente, à 
população carente e aos marginalizados, como negros, índios, deficientes 
e mulheres das camadas mais pobres. A garantia de acesso ao esporte será 
um poderoso instrumento de inclusão social, considerando sua importân-
cia no desenvolvimento integral do indivíduo e na formação da cidadania, 
favorecendo sua inserção na sociedade e ampliando sobremaneira suas pos-
sibilidades futuras.

• Desenvolvimento humano

Qualidade de vida e desenvolvimento humano sustentável (PNUD, 2002: 13) 
são condições cuja construção é um dever do Estado em conjunto com a 
sociedade, cabendo a este, portanto, oferecer à população, como direito ina-
lienável, práticas esportivas direcionadas à educação, ao prolongamento de 
vidas saudáveis, ao acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento do po-
tencial intelectual, ao acesso aos bens culturais, científicos e tecnológicos 
produzidos pela humanidade, à elevação da consciência social com ênfase 
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no respeito a si mesmo, ao outro e ao meio ambiente e à participação na vida 
da comunidade.

• Ciência e tecnologia do esporte

A produção e a difusão do conhecimento da ciência e tecnologia, da infor-
mação e documentação constituem os pilares da nova Política Nacional do 
Esporte, decorrendo daí a importância de incentivar a pesquisa e sociali-
zar a produção de conhecimento, desenvolvendo ações e mecanismos para 
garanti-la, assim como articular os setores de informação e documentação 
esportiva compondo um Sistema Nacional de Informação e Documentação 
Esportiva. Necessário se faz fomentar a consolidação de redes para poten-
cializar a produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do 
esporte e lazer, o qual deve ser voltado ao desenvolvimento humano e do 
país, à descoberta de tecnologias específicas para atender à diversidade, à 
qualificação de pesquisadores, gestores e agentes sociais de esporte e lazer, 
à elaboração e implementação de políticas públicas setoriais e à qualificação 
dos serviços públicos oferecidos à população.

• Promoção da saúde

Os programas de esporte devem servir como ferramenta eficaz para a pro-
moção e preservação da saúde, especialmente, sendo integrados em ações 
interdisciplinares de políticas públicas de saúde coletiva. Devem envolver-
-se em ações de sensibilização e conscientização, tanto sobre a importân-
cia da realização das práticas esportivas num ambiente limpo e saudável, 
como da preservação da natureza. Todavia, as práticas esportivas devem ser 
planejadas em consonância com as agendas de organismos internacionais 
(Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-americana da Saúde, en-
tre outros) e nacionais, que recomendam priorizar temas como alimentação, 
nutrição e atividade física, sensibilizando e conscientizando a respeito do 
cuidado e da atenção à saúde, de modo geral.

• Paz e desenvolvimento da nação

A capacidade de mobilização social das causas e dos eventos esportivos 
pode e deve ser direcionada para o desenvolvimento social, estimulando 
o alcance da coesão e da estabilidade, inclusive por meio de ações volun-
tárias. Os programas de esporte devem valorizar a autoestima, visando ao 
fortalecimento do espírito patriótico e da identidade nacional, reforçando os 
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princípios necessários para o desenvolvimento da nação e da paz. A solida-
riedade, a cooperação, o espírito coletivo, a luta pelos ideais e o respeito às 
regras, entre outros valores vivenciados no cotidiano da prática esportiva, 
também são necessários para a convivência harmoniosa e o fortalecimento 
da autodeterminação de um povo. Portanto, a convivência e a aproximação 
de diversos povos, promovidas pelas competições internacionais, em espe-
cial, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, indicam que o esporte pode ser um 
instrumento de fortalecimento das relações de paz.

• Desenvolvimento econômico

O esporte tem um enorme potencial econômico que gera empregos e renda, 
seja na fabricação e comercialização de produtos esportivos, na construção 
ou reforma de instalações esportivas, na venda de serviços ou na promoção 
de eventos. Devem-se considerar, ainda, os efeitos suplementares dos espec-
tadores, patrocinadores, vendedores, da mídia nacional e internacional e da 
indústria do turismo que gira em torno das grandes competições. Ações, 
programas e projetos de esporte devem ser desenvolvidos de forma a explo-
rar o seu potencial econômico, estimulando, para tanto, o desenvolvimento 
do conhecimento científico e tecnológico para além das práticas esportivas 
em si, buscando novas formas de atividades, novos produtos e serviços, que 
gerem mais empregos e criem uma cadeia produtiva mais eficaz, capaz de 
incrementar o crescimento econômico do país, com reflexos positivos na 
formação humana e na valorização da indústria nacional e da cadeia pro-
dutiva do esporte.

• Gestão democrática: participação e controle social

Para transformar o esporte efetivamente em política de governo é impera-
tivo que se aprofundem os vínculos institucionais, de forma a estabelecer 
uma rede de intervenção. Portanto, é preciso, primeiramente, desenvolver 
ações de colaboração e cooperação entre o Ministério do Esporte e os demais 
ministérios, União, estados e municípios, Poder Executivo e  Legislativo, en-
tes governamentais, não governamentais, iniciativa privada, entidades es-
portivas e sociedade, de forma que todos trabalhem em torno de objetivos 
comuns, evitando duplicações e coordenando as ações com vistas a ampliar 
o foco de atuação. Uma gestão democrática exige que os cidadãos envol-
vidos estejam devidamente comprometidos e com as suas competências 
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claramente estabelecidas para poder influir nas decisões e fiscalizar a for-
ma como as ações são realizadas.

• Descentralização da política esportiva e de lazer

O desenvolvimento da política de forma descentralizada, ao mesmo tempo 
em que integra as instituições, prioriza a transferência de competências aos 
entes federativos, inclusive a iniciativa privada, quando for o caso, e exige 
compromisso daqueles envolvidos no processo. Para consolidar a gestão de-
mocrática, é necessário ampliar e institucionalizar canais de diálogo entre 
o governo, as entidades esportivas e a sociedade, favorecendo as possibili-
dades de participação, interação e colaboração. Além do Conselho Nacional 
de Esportes, da Comissão Nacional de Atletas e da Conferência Nacional do 
Esporte, os conselhos locais e regionais deverão ser espaços importantes de 
debates para a implementação e acompanhamento sistemático das ações.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

• Ampliação do acesso ao esporte em cada região do país como direito social.

• Garantia da oferta regular e da difusão da cultura das práticas esportivas 
escolar e de lazer para todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, etnia, 
sexo, idade ou condição social.

• Ampliação e modernização de infraestrutura esportiva, contemplando a 
diversidade das práticas.

• Estruturação da Política Nacional de Recursos Humanos, articulada com 
estados e municípios, para capacitação e formação com caráter multipro-
fissional e multidisciplinar, em parceria com o MEC e IES, de Recursos 
Humanos atuantes em atividades esportivas em todos os níveis, de forma 
a atender o Sistema Nacional de Esporte e Lazer.

• Desenvolvimento do conhecimento, da ciência e da tecnologia do esporte.

• Oferecimento regular de práticas esportivas educacionais, de lazer e de 
alto rendimento, especialmente voltadas para a população em situação de 
vulnerabilidade social.

• Fortalecimento da participação da mulher no esporte.

• Promoção de práticas esportivas que atendam pessoas deficientes e com 
necessidades especiais.
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• Afirmação do esporte como meio de promoção da saúde em ações inter-
disciplinares com o Ministério da Saúde, a ONU, o Consea, entre outros, 
incluindo os órgãos congêneres nos estados e municípios.

• Implementação de ações de combate ao doping esportivo, bem como de 
prevenção ao seu uso, respeitando as normas e regulamentos dos organis-
mos internacionais de combate ao doping.

• Criação de sistema integrado de diagnóstico, avaliação e documentação 
esportiva, amplo e aprofundado.

• Garantia da democratização da informação no âmbito esportivo.

• Apoio e fortalecimento da gestão pública do esporte em todos os níveis.

• Estruturação do Sistema Nacional do Esporte e do Lazer no país, com-
preendendo as esferas de atuação pública e privada, consolidando uma 
rede de gestores federais, estaduais e municipais, as entidades de prática 
e de administração esportiva, entidades representativas do esporte e do 
lazer em geral, escolas públicas e privadas, universidades, prestadores de 
serviço e profissionais, técnicos, atletas e a população atendida.

• Estruturação de uma política de financiamento que esteja vinculada ao 
Sistema Nacional do Esporte e do Lazer e que mobilize, articule, diver-
sifique, amplie e dinamize recursos para essa área, coordenando as ini-
ciativas do setor público, em todas as esferas, e do privado, assentado sob 
princípios sólidos de controle público e transparência.

• Modernização e fortalecimento das entidades de administração e de prá-
tica do esporte com vistas à democratização das entidades e à profissio-
nalização da gestão.

• Ampliação da participação da comunidade esportiva e da sociedade na im-
plementação da política, mantendo canais permanentes de comunicação.

• Garantia de mecanismos de controle e avaliação permanentes da Política 
Nacional de Esporte, com a participação dos conselhos e dos gestores esta-
duais e municipais, e através da conferência, visando ao acompanhamento 
contínuo das ações em todos os níveis de execução, para direcionar e redi-
recionar seu processo de planejamento.



Legislação sobre esporte 415

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BRASIL. Caderno de potencialidades e dificuldades do esporte nacional. 
Ministério do Esporte. Brasília, DF, 2004.

BRASIL. Censo escolar. Ministério da Educação. MEC/Inep. Brasília, DF, 2004.

BRASIL. Controle antidoping no Brasil: resultados do ano de 2003 e ativida-
des de prevenção. Ministério do Esporte, 2004.

BRASIL. Diagnóstico. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e 
Ministério da Educação e Cultura, 1971.

BRASIL. Documento final da Conferência Nacional do Esporte. Ministério do 
Esporte, Brasília, DF, 2004.

BRASIL. Esporte na escola: os XVII jogos escolares brasileiros como marco re-
flexivo. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Física e Desportos. 
Brasília: MEC/Seed, 1989.

BRASIL. Projeto de Núcleos de Saúde Integral. Ministério da Saúde, 2003.

BRASIL. Resolução de criação do Sistema Nacional do Esporte e do Lazer. In: 
Documento Final da Conferência Nacional do Esporte. Ministério do Esporte. 
Brasília, DF, 2004.

DA COSTA, L. (Org.). Atlas do esporte no Brasil. Rio de Janeiro: Shape, 2005.

GRAÇA, A.; KASNAR, I. O esporte como indústria: solução para criação de ri-
queza e emprego. Confederação Brasileira de Voleibol. Rio de Janeiro, 2002.

MASCARENHAS, F. Lazer como prática da liberdade: uma proposta educati-
va para a juventude. Goiânia: Editora UFG, 2004.

OLIVEIRA, J. (Org.). Constituição da República Federativa do Brasil, promulga-
da em 5 de outubro de 1988. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1994.

ONU. Esporte para o desenvolvimento e a paz: em direção à realização das 
metas de desenvolvimento do milênio; relatório da força tarefa entre agên-
cias das Nações Unidas sobre o esporte para o desenvolvimento e a paz. 
Organização das Nações Unidas, 2003.

PNUD. Esporte como estratégia de desenvolvimento social e econômico. Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ministério do Esporte. Brasília, 
DF, 2001.



Série
Legislação416

UNESCO. Carta Internacional de Educação Física e do Esporte. 1978.

UNESCO. Declaração da IV Conferência Internacional de Ministros, Altos 
Funcionários Encarregados da Educação Física e do Esporte (Mineps IV). Atenas, 
Grécia, 2004.

UNESCO. Recomendações da Comissão III da IV Conferência Internacional 
de Ministros, Altos Funcionários Encarregados da Educação Física e do 
Esporte. In: Declaração da IV Conferência Internacional de Ministros e Altos 
Funcionários Encarregados da Educação Física e do Esporte (Mineps IV). Atenas, 
Grécia, 2004.

LEGISLAÇÃO CONSULTADA

Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, publicado no DOU em 17 de abril 
de 1941.
541Lei nº 6.251, de 8 de outubro de 1975, publicada no DOU em 9 de outubro 
de 1975, regulamentada pelo Decreto nº 80.228542, de 25 de agosto de 1977.
543Lei nº 8.672, de 06 de julho de 1993, publicada no DOU em 7 de julho de 
1993, regulamentada pelo Decreto nº 981544, de 11 de novembro de 1993, pu-
blicado no DOU em 16 de novembro de 1993.
545Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, publicada no DOU em 25 de março de 
1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.574546, de 29 de abril de 1998, publica-
do no DOU em 30 de abril de 1998.
547Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, publicada no DOU em 16 de maio de 
2003.
548Lei nº 10.672, de 15 de maio de 2003, publicada no DOU em 16 de maio de 
2003.

541 Esta lei foi revogada pela Lei nº 8.672, de 6-7-1993.
542 Este decreto foi revogado pelo Decreto nº 981, de 11-11-1993.
543 Esta lei foi revogada pela Lei nº 9.615, de 24-3-1998.
544 Este decreto foi revogado pelo Decreto nº 2.574, de 29-4-1998.
545 Esta lei consta desta publicação.
546 Este decreto foi revogado pelo Decreto nº 5.000, de 1º-3-2004.
547 Esta lei consta desta publicação.
548 Esta lei faz alterações na Lei nº 9.615, de 24-3-1998, constante desta publicação.



Legislação sobre esporte 417

549Lei nº 10.264, de 16 de julho de 2001, publicada no DOU em 17 de julho de 
2001 e regulamentada pelo Decreto nº 5.139550, de 12 de julho de 2004, publi-
cado no DOU em 13 de julho de 2004.
551Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, publicada no DOU em 12 de julho de 
2004.
552Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003.

Portaria Interministerial-MS/ME nº 2.255, de 20 de novembro de 2003, publi-
cada no DOU em 26 de novembro de 2003.

Resoluções-Conanda nº 90, de 23 de junho de 2003, e nº 94, de 11 de março 
de 2004.
553Resolução CNE nº 2, de 5 de maio de 2004, publicada no DOU em 12 de 
maio de 2004.

549 Esta lei faz alterações na Lei nº 9.615, de 24-3-1998, constante desta publicação.
550 Este decreto foi revogado pelo Decreto nº 7.984, de 8-4-2013, constante desta publicação.
551 Esta lei consta desta publicação.
552 Esta medida provisória foi convertida na Lei nº 10.683, de 28-5-2003, constante desta publicação.
553 Esta resolução foi revogada pela Resolução CNE nº 36, de 1º-11-2013.



Série
Legislação418

RESOLUÇÃO CNE Nº 10, DE 7 DE MARÇO 
DE 2006554

Aprova as Políticas Setoriais de Esporte de 
Alto Rendimento, de Esporte Educacional 
e de Esporte Recreativo e de Lazer.

O ministro de Estado do Esporte e presidente do Conselho Nacional do 
Esporte, no uso de suas atribuições, que lhe conferem os incisos  I e II do 
parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e

Considerando o inciso II do artigo 11, da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
e suas alterações;

Considerando deliberação unânime do Plenário do Conselho Nacional do 
Esporte (CNE) na 11ª Reunião Ordinária realizada dia 7 de março de 2006, 
resolve:

Art. 1º Ficam aprovadas as Políticas Setoriais de Esporte de Alto Rendimento, 
de Esporte Educacional e de Esporte Recreativo e de Lazer, nos termos dos 
anexos a esta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO QUEIROZ

Anexo

POLÍTICA SETORIAL PARA O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

1 – PREÂMBULO

Esta Política Setorial para o Esporte de Alto Rendimento é marco indicativo 
de um conjunto de ações a serem implementadas nesta dimensão esportiva, 
em que se busca a máxima performance do atleta e do paraatleta, aonde a 

554 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 3-4-2006.
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prática esportiva sistemática visa recordes nas modalidades em que é pra-
ticado, sempre obedecendo às normas e regras estabelecidas pelos organis-
mos nacionais e internacionais de administração esportiva.

A definição de suas linhas de ação, elaboradas consoantes com a Política 
Nacional de Esporte, resulta de processo participativo em que trabalha-
ram, de modo integrado, órgãos federais, estaduais e municipais, o Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e signi-
ficativa gama de entidades ligadas ao Sistema Nacional de Esporte.

Nesse sentido, a estrutura do trabalho contempla, além dos princípios e 
diretrizes da Política Nacional de Esporte, a integração das atividades do 
Ministério do Esporte, com as iniciativas propostas pelas entidades espor-
tivas institucionalizadas, numa perspectiva intersetorial, complementando 
o processo de desenvolvimento do segmento esportivo de alto rendimento.

Em síntese, a expectativa é de que, na formulação e implementação dos pro-
gramas, sejam conjugados esforços capazes de propiciar ao cidadão brasilei-
ro que se dedica ao esporte, melhores condições para o seu desenvolvimen-
to, permitindo a maximização dos resultados esportivos.

Pretende-se, com a implementação desta política, ensejar a promoção de 
mudanças, estimular o aprimoramento dos níveis de competências adminis-
trativas e técnico-esportivas, através de linhas de ação que estejam atentas 
à identificação do talento motor, ao pleno desenvolvimento das potenciali-
dades esportivas dos atletas e paraatletas, a formação de recursos humanos 
e inclusive a etapa do pós-carreira atlética, proporcionando a maximização 
de resultados esportivos e melhor perspectiva de vida aos atletas após o 
encerramento do ciclo esportivo.

2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 
NO BRASIL

O Brasil possui uma população de aproximadamente 186 milhões de habi-
tantes, inserido nesta população encontra-se um contingente nada despre-
zível de indivíduos em idade de iniciação esportiva. Estas crianças e jovens, 
muitos deles com características especiais e que favoreceriam à prática es-
portiva de alto rendimento, evidenciam a necessidade de implementação 
de ações que permitam a ampliação do acesso a este segmento esportivo, 
incluindo neste contexto as pessoas portadoras de necessidades especiais. 
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Estudos científicos estimam ser possível identificar em determinados cor-
tes populacionais, até 2% de indivíduos que poderiam ser considerados ta-
lentos motores e que após período adequado de testes e oportunidade de 
desenvolvimento técnico-esportivo, poderiam integrar equipes de esporte 
de rendimento.

Além do mau aproveitamento do contingente populacional, outros fatores 
relevantes interagem para dificultar o desenvolvimento do esporte de alto 
rendimento, com destaque para o detalhamento de todo o processo de for-
mação do atleta para o alto rendimento, inclusive com a definição das atri-
buições e responsabilidades dos agentes responsáveis pelo desenvolvimento 
da base esportiva nacional; a carência de infraestrutura física apropriada 
ao esporte de rendimento; insuficiência na capacitação de recursos huma-
nos, técnicos e administrativos; disparidades regionais quanto a prática e 
o desenvolvimento do esporte de competição; falta de planejamento para o 
encerramento da carreira do atleta e a insuficiência de recursos financeiros 
para o atendimento das demandas do setor.

Com relação à base do esporte brasileiro, vive-se momento de definições, já 
que esta ação de desenvolvimento esportivo, historicamente, esteve atrelada 
às entidades de práticas esportivas (clubes), porém, a gradual redução de be-
nefícios fiscais e subsídios governamentais ensejou que várias entidades dei-
xassem ou reduzissem o investimento na formação esportiva de competição.

Ressalte-se que o Ministério do Esporte, em parceria com o Comitê Olímpico 
Brasileiro, está buscando a revitalização das Olimpíadas Escolares e 
Olimpíadas Universitárias, procurando dar maior visibilidade a estas com-
petições, estimulando a participação das representações estudantis. A mo-
bilização dos jovens atletas, proporcionada por eventos de dimensão nacio-
nal, configura-se importante para a sedimentação do processo de renovação 
do esporte.

Em contraponto às necessidades de capacitação e atualização técnica para 
o esporte de alto rendimento, o Brasil é um dos países com maior número 
de profissionais graduados e pós-graduados na área de educação física e 
esportes, este quadro configura-se em enorme potencial e que necessita ser 
melhor aproveitado no cotidiano esportivo.

No encerramento de suas carreiras esportivas, os atletas têm dificuldades de 
inserção no mercado formal de trabalho, e muitas vezes interrompem o ciclo 
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de treinamento de maneira abrupta, ocasionando riscos à saúde. Há que se 
ter em conta esses problemas de final de carreira esportiva para  despertar 
no atleta, o quanto antes, a preocupação com sua capacitação profissional e 
a importância da manutenção de atividade física mínima depois do encer-
ramento da carreira atlética.

Nos últimos anos, foram criados alguns instrumentos legais para o fi-
nanciamento do esporte de alto rendimento, com destaque para a Lei 
nº 10.264/2001, Lei Agnelo/Piva, proporcionando fonte de recursos direcio-
nada aos esportes olímpicos e paraolímpicos, com repasses de valores su-
periores a R$  232.500.000 (duzentos e trinta e dois milhões e quinhentos 
mil reais) aos comitês olímpico e paraolímpico, promovendo significativa 
melhoria nos resultados alcançados nas competições internacionais de alto 
rendimento. Some-se a este esforço, a Lei nº 10.891/2004, que concede a Bolsa 
Atleta aos atletas de modalidades olímpicas, para olímpicas e não olímpicas, 
que no ano de 2005 disponibilizou R$ 13.200.000,00 para o pagamento de 
bolsa a 972 atletas.

O Ministério do Esporte, em iniciativa inédita e demonstrando preocupa-
ção com a forma como vinha sendo dirigida uma modalidade esportiva que 
arregimenta grandes contingentes da população brasileira e exterioriza a 
máxima paixão brasileira pelo esporte, o futebol, seja na sua prática, seja 
na sua assistência, utilizando-se de propostas de projetos de leis ordinárias, 
com a participação e o aval do Congresso Nacional, vem implementando 
mudanças importantes para fazer valer definitivamente, processos de ges-
tão e controle social que disciplinarão, doravante, os processos desta moda-
lidade. Como exemplo maior, têm-se a aprovação, em primeira votação, do 
projeto de lei da “Timemania”, por intermédio do qual os clubes brasileiros 
poderão quitar os seus débitos previdenciários e retomar os investimentos 
em suas divisões de esporte de base, inclusive em modalidades esportivas, 
que não o futebol profissional.

Também na área da segurança dos espetáculos esportivos, o Ministério do 
Esporte tem demarcado sua presença institucional, constituindo a Comissão 
Paz no Esporte, que se dedicou a um amplo estudo sobre as razões que ge-
ram os atos de violência envolvendo os torcedores das diversas modalidades 
esportivas, com especial atenção aos eventos futebolísticos.
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No aspecto legal, deve-se ressaltar a importância do controle e da gestão 
social sobre os investimentos realizados com recursos oriundos de fontes 
públicas, direcionados à iniciativa privada, ao tempo em que deverão ser 
acompanhados o cumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias de 
todas as instituições que administram as modalidades esportivas.

Estes esforços recentes no financiamento renderam melhoria significativa 
nos resultados brasileiros. Referenciando-se nos eventos de maior mag-
nitude esportiva realizados em 2004, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
de Atenas, na Grécia, as delegações representativas nacionais obtiveram 
resultados expressivos, posicionaram-se em 16º e 14º lugares, respectiva-
mente. No ano anterior, nos Jogos Pan-Americanos em Santo Domingo, na 
 República Dominicana, a representação brasileira ficou em 4º lugar, e em 
Mar Del Plata, na Argentina, também em 2003, a delegação brasileira obteve 
o 2º lugar nos Jogos Parapan-Americanos.

Os grandes eventos esportivos possuem a capacidade de mobilizar a popu-
lação em geral, os praticantes de modalidades esportivas, os patrocinadores, 
a mídia, criando uma atmosfera positiva e de movimentação da economia 
do país e da cidade aonde acontecem os jogos. Neste momento, observa-se 
a articulação das entidades públicas e privadas nas diversas ações desenca-
deadas na cidade do Rio de Janeiro, para implantação das instalações espor-
tivas e toda a infraestrutura de serviços necessários à realização exitosa dos 
Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2007, considerados a maior manifesta-
ção esportiva das Américas.

Ainda no contexto econômico-esportivo, estima-se que a indústria do espor-
te movimenta cerca de 25 bilhões de reais anualmente, empregando mais de 
300 mil pessoas, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, alcançando 
crescimento de mais de 12% a.a., entre os anos de 1996 e 2000. Neste mesmo 
período, o PIB nacional cresceu a uma taxa média de 2,25% ao ano.

3 – OBJETIVOS

• Fomentar o esporte de base visando a prática do esporte de alto rendimento.

• Criar mecanismos que possibilitem, aos atletas e paraatletas, o pleno de-
senvolvimento de suas potencialidades atléticas.

• Modernizar a infraestrutura esportiva nacional.
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• Gestionar para instituição de fonte permanente de recursos financeiros 
aos atletas e paraatletas, com a finalidade de proporcionar-lhes tranquili-
dade financeira.

• Fomentar a capacitação de recursos humanos nas áreas afins, por meio de 
cursos de formação e atualização.

• Apoiar a produção científica e tecnológica e a sua difusão, por meio de 
publicações, inclusive técnicas, e a realização de eventos técnicos e cientí-
ficos de abrangência regional, nacional e internacional.

• Estabelecer condições para a melhoria dos resultados das equipes brasilei-
ras em eventos internacionais de alto rendimento.

• Proporcionar aos atletas e paraatletas, ao longo de suas carreiras espor-
tivas, a possibilidade de capacitarem-se intelectual e profissionalmente.

4 – AÇÕES

• Detecção de talentos esportivos

Oportunizar às crianças e aos jovens brasileiros a participação em testes 
motores, validados cientificamente, identificando jovens talentos e dispo-
nibilizando estas informações às entidades formadoras e clubes esportivos.

• Ampliação do acesso ao esporte de alto rendimento, em todas as regiões 
do país, favorecendo a base do esporte nacional

Implementar programas e projetos de esporte, adequando a infraestrutura 
técnica e esportiva às necessidades inerentes à formação da base do esporte 
de alto rendimento, objetivando aumentar o número de atletas e paraatletas 
em condições de representar o Brasil nos eventos internacionais.

• Capacitação de recursos humanos

Proporcionar cursos de capacitação e aperfeiçoamento a todos os agentes 
deste segmento esportivo, respeitando-se as especificidades e necessidades 
de cada caso.

• Desenvolvimento do conhecimento, da ciência e da tecnologia aplicadas 
ao esporte de alto rendimento

Implantar centros de pesquisa esportiva e a modernização dos já existen-
tes, proporcionando ao setor de esporte de alto rendimento o embasamento 
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técnico e científico, necessários à constante evolução dos procedimentos ado-
tados por técnicos, atletas e paraatletas, nas diversas fases de suas carreiras.

• Consolidação das relações com as instituições esportivas internacionais 
e realização de eventos internacionais de grande porte

Fortalecer a participação nacional em um número cada vez maior de com-
petições, promover intercâmbio científico e tecnológico, além de captar e 
promover eventos esportivos de alto rendimento.

• Organização do cenário do esporte de alto rendimento no Brasil

Definir as atribuições e responsabilidades de cada entidade esportiva insti-
tucionalizada, em conformidade com a legislação, ao mesmo tempo, ampliar 
e consolidar o Calendário Esportivo Nacional, reiterando a importância dos 
eventos esportivos.

POLÍTICA SETORIAL PARA O ESPORTE EDUCACIONAL

1 – PREÂMBULO

No âmbito do esporte educacional, a tomada de decisão exige o conhe-
cimento dos problemas que envolvem programas e ações como esporte e 
inclusão social, esporte na escola básica e acesso à prática do esporte na 
universidade, porque eles demarcam a abrangência setorial e demandam 
o aprofundamento da discussão das políticas sociais de esporte a partir da 
matriz da Política Nacional.

Para compreender a dimensão esportiva, denominada na Lei nº 9.615/1998 
como Esporte Educacional, deve-se ter presente que a Política Nacional do 
Esporte considerou imprescindível alargar os limites dessa conceituação 
que, por refletir determinações históricas, oculta o caráter de manifestação 
cultural do esporte e impede a distinção de prioridades.

A denominação “esporte educacional” é ambígua, pois se refere ao caráter 
concedido à formação das faculdades intelectuais ou à instrução, em ge-
ral chamado, subjetivamente, “educativo”, e que pode impregnar quaisquer 
práticas esportivas, sejam competitivas ou recreativas, realizadas na escola 
ou fora dela. A lei permite interpretar que a “seletividade” e a “hipercompe-
titividade” seriam empecilho para alcançar o desenvolvimento integral do 
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indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania, e que o esporte 
de alto rendimento seria uma prática não educacional por privilegiar a “se-
letividade” e a “hipercompetitividade”. Na realidade o esporte não possui 
nenhuma virtude mágica: ele é, apenas, o que se faz dele.

Superar os limites dessa dimensão esportiva, colocados nesses termos, re-
quer a criação de condições objetivas promovidas pelos ajustes da legislação. 
Por enquanto, o esporte escolar entende-se como aquele praticado no âmbito 
da educação básica e superior, conforme a LDB (Lei nº 9.394/1996), vinculado 
aos respectivos projetos político-pedagógicos. A articulação entre o sistema 
educacional e o sistema esportivo é essencial para assegurar a ampliação da 
participação de escolares, de todos os níveis de ensino, em atividades e even-
tos esportivos, inclusive competições nacionais e internacionais.

2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESPORTE EDUCACIONAL NO 
BRASIL

Entender a importância do esporte e as peculiaridades da sua prática, a 
incidência dos problemas originados pela estrutura inadequada do atual 
Sistema Esportivo Nacional, as causas, tendências e impactos sociais, é ta-
refa que exige uma política setorial capaz de oferecer propostas de ação 
eficientes que assegurem a todos a prática esportiva como direito social.

A Política Setorial de Esporte Educacional, mantendo sua base de princí-
pios, linhas e diretrizes, propõe-se implantar ações, projetos e programas 
em parceria com outras áreas do governo federal, estadual, municipal e com 
a iniciativa privada, assumindo o paradigma do direito e da inclusão social, 
ao proporcionar, através da prática esportiva, o aperfeiçoamento de capaci-
dades e habilidades indispensáveis ao processo de formação e de desenvol-
vimento humano.

A finalidade do esporte escolar é o desenvolvimento integral do homem 
como ser autônomo, democrático e participante. Embora resguardando seu 
significado educativo, e os objetivos do projeto político-pedagógico de cada 
instituição, deve ter tratamento diferenciado dependendo de sua especifici-
dade como objeto de estudo da educação física ou como atividade comple-
mentar da escola. Caracterizado como espaço de intervenção e de direito 
social, o esporte escolar deve enriquecer e ampliar o currículo garantindo 
a gestão democrática e participativa e a elevação da qualidade de ensino. 
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Precisa abranger a educação básica, pública e privada, e tratar seu conteúdo 
sob a perspectiva da inclusão. O foco é a elevação dos índices de frequência, 
o compromisso com a qualidade e a universalização do acesso às práticas do 
acervo popular e erudito da cultura corporal.

Reconhecer a relação entre democracia e desenvolvimento sustentável, e 
observar a transparência e responsabilidade pública dos órgãos condutores 
dos programas e projetos sociais assegura o êxito de uma gestão governa-
mental eficaz e de qualidade. Cabe ao Ministério do Esporte uma articu-
lação e uma maior interlocução com o Ministério da Educação (MEC) e as 
secretarias estaduais e municipais de Educação e de Esporte e Lazer, para 
fortalecer e requalificar o espaço da educação física, garantindo a existência 
de instalações e materiais esportivos de qualidade, propiciando o acesso de 
todos os escolares à prática esportiva – sem distinção de raça, gênero, etnia, 
condição social, condições físicas –, em especial às crianças e jovens com 
necessidades especiais. Faz-se indispensável ampliar o período de utilização 
do espaço físico pelos alunos e a comunidade, bem como o ingresso e per-
manência de crianças e adolescentes na escola, especialmente, implemen-
tando programas que façam parte do projeto político-pedagógico e sejam 
realizados no contra turno escolar. Para realização dessas tarefas, é neces-
sária a ampliação de quadros qualificados através de ações articuladas com 
entidades responsáveis pelo processo de formação, em especial as de ensino 
superior, em busca da valorização profissional.

Observa-se que desde 1980, as competições escolares demonstram tendência 
à elevação da participação de instituições privadas de ensino e a diminui-
ção da participação da escola pública. A segunda etapa (12 a 14 anos) das 
Olimpíadas Escolares (JEBs) de 2005 confirmou a superioridade do número 
de medalhas das escolas particulares. Isso indica a necessidade de apoiar 
os jogos escolares e ações estaduais e municipais de desenvolvimento do 
esporte educacional que fortaleçam a participação da rede pública, através 
de um sistema de acompanhamento e avaliação permanente, junto à indis-
pensável parceria com instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, 
cientes da sua responsabilidade social.

Na universidade, ambiente de pensamento científico crítico e de consciência 
política, a prática do esporte não pode negligenciar a inter-relação e depen-
dência existentes entre as questões educacionais e culturais e demais variá-
veis de cunho social, político e econômico. Ao contrário, deve promover na 
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comunidade acadêmica uma reflexão sobre o papel do esporte na sociedade e 
as estratégias de ação que podem contribuir para valorizar a cultura corporal 
e esportiva e favorecer a autodeterminação dos estudantes.

Programas nacionais com padrão único de esporte são incompatíveis com 
a autonomia universitária – artigo 207 da Constituição de 1988. Na uni-
versidade cabe estabelecer e possibilitar um modelo flexível com versões 
diversas de um mesmo e abrangente programa, tanto para tratar do acesso 
ao conhecimento do esporte e à prática recreativa e de lazer, como para 
desenvolver a prática de alto rendimento e a consequente formação de atle-
tas que fortaleçam a representação brasileira nas competições nacionais e 
internacionais. É preciso incentivar a diversificação das atividades, ofere-
cendo aos estudantes a oportunidade de conhecer e praticar as variadas 
modalidades do acervo da cultura corporal e atribuir-lhes seu sentido pes-
soal – lúdico, estético, competitivo – desvinculando-as, quando necessário, 
do enfoque eminentemente técnico tradicionalmente adotado no ensino que 
faz as pessoas sentirem-se excluídas das atividades esportivas pelos padrões 
de performance exigidos.

Programas estruturantes e abrangentes, articulados com as necessidades 
locais e características de cada universidade, também, precisam ser con-
solidados com parcerias entre o Ministério do Esporte, o Ministério da 
Educação, as secretarias estaduais e municipais de educação e esporte e 
lazer, o sistema esportivo federado, as Instituições de Ensino Superior (IES) 
e as redes Cedes e Cenesp.

A presença ativa dos universitários na gestão desses programas é indis-
pensável para otimizar o uso da infraestrutura física destinada à prática 
esportiva das IES, ampliar o campo de estágio acadêmico, multidisciplinar, 
e articular pesquisa, ensino e extensão tendo como objeto e princípio educa-
cional a democratização do acesso à prática e à cultura esportiva.

Ressalta-se a necessidade de criar um sistema de monitoramento e avaliação 
da prática esportiva, dos métodos e organização das competições e da estrutu-
ra física e material disponível nas universidades brasileiras, para expor, cien-
tificamente, o perfil dos praticantes universitários e as principais demandas 
qualitativas e quantitativas que nortearão as ações futuras. Deve possibilitar, 
ademais, o conhecimento de dados sobre a participação esportiva de atletas 
de alto rendimento em competições universitárias nacionais e internacionais, 
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favorecendo a articulação entre as diversas modalidades da prática e as enti-
dades esportivas que buscam a consolidação do esporte no país.

O Ministério do Esporte reconhece que a organização das competições na-
cionais tem sido aperfeiçoada, a exemplo das Olimpíadas Universitárias 
(JUBs), porém, mantendo-se um alto índice de participação de universitá-
rios da rede privada e um reduzido número das públicas.

Desenvolver o esporte no país demanda incentivar ações que fortaleçam o 
sistema federativo universitário, potencializem o esporte nas instituições 
públicas e consolidem as parcerias preservando a autonomia das entidades, 
uma vez que a experiência demonstra que os países com um esporte univer-
sitário sólido também ocupam lugar de destaque no esporte olímpico.

Programas e projetos têm a tarefa de diminuir os índices de evasão nos 
cursos de graduação, manter e melhorar a qualidade de vida dos estudantes 
pelo hábito da prática esportiva e reformar e ampliar os equipamentos es-
portivos instalados nas IES. Devem, todavia, orientar e apoiar o surgimento 
de novos atletas, elevando quantitativa e qualitativamente a participação 
brasileira nas competições internacionais. Alcançando esses propósitos, as 
atividades esportivas universitárias assumirão progressivamente uma posi-
ção de destaque no âmbito esportivo nacional e internacional.

3 – OBJETIVOS

• Implementar programas esportivos que visem à inclusão social dos esco-
lares e a universalização do esporte.

• Democratizar o acesso dos alunos da educação básica e superior ao espor-
te garantindo a infraestrutura.

• Assegurar a prática esportiva aos escolares com deficiências.

• Garantir a gestão participativa e o controle social dos programas de es-
porte educacional.

• Estimular a formação inicial e continuada de recursos humanos que 
atuam nos programas e projetos esportivos educacionais.

• Consolidar parcerias para realização de eventos esportivos e jogos escola-
res e universitários, nacionais e internacionais, assegurando a participa-
ção das instituições públicas.
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• Adequar o aparato normativo às mudanças de concepção, de prática e de 
funcionamento do esporte educacional atual.

4 – AÇÕES

• Implantação e manutenção do funcionamento de núcleos de esporte edu-
cacional para alunos das escolas públicas de educação básica com par-
cerias firmadas com os governos estaduais e municipais, instituições de 
ensino superior e outras entidades nacionais e internacionais públicas ou 
privadas, sem fins lucrativos.

• Criação de programas e projetos de esporte que ampliem o acesso à prá-
tica esportiva de alunos da educação básica e superior em parceria com 
instâncias governamentais e não governamentais.

• Criação de núcleos de esporte universitário para atender às necessidades 
de formação esportiva, de recreação e lazer e de preparação de atletas para 
o alto rendimento.

• Construção e modernização da infraestrutura esportiva e dotação de ma-
teriais esportivos e didáticos que possibilitem o acesso à prática esportiva 
aos alunos das instituições urbanas e rurais de educação básica e superior.

• Concretização de parcerias com instituições e entidades públicas e pri-
vadas para realização de programas de formação de recursos humanos 
voltados ao desenvolvimento do esporte educacional.

• Fomento à produção de conhecimento na área do esporte educacional 
apoiando pesquisadores, instituições e entidades científicas.

• Edição e distribuição de material instrutivo técnico-científico e pedagógi-
co sobre esporte educacional, para democratizar a informação e promover 
o acesso dos profissionais da área à produção científica.

• Promoção e apoio à realização de eventos técnicos e científicos que incre-
mentem e difundam os programas e projetos de esporte educacional.

• Incentivo à participação de alunos das escolas públicas em eventos e com-
petições esportivas nacionais e internacionais.

• Consolidação de parcerias com gestores federais, estaduais e municipais, 
entidades de prática e de administração esportiva, entidades representa-
tivas de esporte e de lazer, escolas e universidades públicas e privadas, 
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para garantir a realização de jogos escolares e universitários, nacionais e 
internacionais.

• Adoção e implantação de um sistema de monitoramento, avaliação e con-
trole dos programas, projetos e ações de esporte educacional.

• Criação de mecanismos que garantam a participação da comunidade 
escolar na definição, gestão e controle de políticas públicas de esporte 
educacional.

• Aperfeiçoamento de meios de comunicação direta entre a comunidade es-
colar e o Ministério do Esporte, possibilitando o acesso às informações 
referentes aos programas, projetos, ações e calendário esportivo nacional 
e internacional de esporte educacional.

• Ampliação e manutenção de parcerias, cooperação e intercâmbio interna-
cional para o desenvolvimento do esporte educacional, prioritariamente 
com nações em situação de pobreza e baixa qualidade de vida.

• Realização de estudos e pesquisas sobre o esporte educacional visando 
adequar o aparato normativo à realidade atual.

POLÍTICA SETORIAL DE ESPORTE RECREATIVO E DO LAZER

1 – PREÂMBULO

A Política Setorial de Esporte Recreativo e de Lazer comporta um conjunto 
de ações implementadas, tendo em vista a emancipação e o desenvolvimen-
to humano. Sua maior expectativa é suprir as carências de políticas públicas 
e sociais que atendam às crescentes necessidades e demandas da população 
por esporte recreativo e lazer – sobretudo daquelas em situação de vulne-
rabilidade social e econômica – e combater a condição de injustiça e de ex-
clusão social a que estão submetidas. Tal política foi formulada tendo como 
marco referencial a Política Nacional de Esporte, aprovada pelo Conselho 
Nacional do Esporte, em 14 de junho de 2005.

Os princípios e diretrizes da Política Setorial de Esporte Recreativo e de Lazer 
têm sua origem na intersecção entre o conhecimento socialmente produzido 
nesta área, seja o decorrente das reflexões desenvolvidas no meio acadêmi-
co, seja aquele revelado nas experiências levadas a efeito na gestão pública, 
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especialmente nas administrações do campo democrático e  popular, seja, por 
fim, na rica interlocução estabelecida entre esses dois vetores de conhecimen-
to ao longo da história recente da vida social e política brasileira.

Do ponto de vista jurídico-institucional, essa política fundamenta-se nos 
direitos constitucionais ao lazer e ao esporte (Constituição Federal de 
1988, artigos 6º e 217) e nos dispositivos legais do Estatuto da Cidade (Lei 
nº 10.257/2001) relacionados à função social da cidade, à gestão e partici-
pação democrática e ao acesso a serviços e equipamentos urbanos. Sendo 
assim, essa política implica no estabelecimento de ações governamentais 
respaldadas em uma perspectiva de gestão de índole transversal, transdisci-
plinar e intersetorializada. Em outras palavras, conceber uma política públi-
ca de esporte recreativo e de lazer é pensá-la à luz de suas íntimas relações 
com as políticas de saúde, educação, trabalho, cultura, turismo, assistência 
social, ciência e tecnologia, entre outras.

Desenvolvimento é o conceito-chave na política em questão. Com ele pre-
tendemos chamar a atenção para a necessidade de se estabelecer políticas de 
esporte recreativo e de lazer, a partir do entendimento de “excelência” para 
além daquele construído com base no parâmetro do rendimento, hegemôni-
co por toda a história da política esportiva brasileira, desde a formatação do 
primeiro documento legal definidor de diretrizes e bases do esporte nacional 
(Decreto-Lei nº 3.199/1941) até a Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé) – e as que a modifi-
caram parcialmente –, passando pela Lei nº 6.251/1975 e pela Lei nº 8.672/1993 
(Lei Zico) e atentos ao movimento hoje presente no legislativo brasileiro fo-
mentador de um novo instrumento legal – o Estatuto do Esporte – configu-
rativo de uma nova síntese da normatização esportiva brasileira.

Assim, a nova conceituação da ideia de desenvolvimento do esporte nos abre 
a possibilidade de identificá-lo como parte integrante do patrimônio cultural 
da humanidade e, como tal, passível – por direito – de ser por ela apreendido. 
É nesse entendimento que se sustenta a premissa maior do princípio da in-
clusão: primeiramente a construção da percepção de ser dever do Estado ga-
rantir à sociedade – independentemente da condição socioeconômica de seus 
distintos segmentos – o acesso ao esporte. E em paralelo, identificando nele 
capacidade privilegiada, ao lado de outras ações de governo, de vir a contri-
buir nos esforços de inclusão social (daí  derivando-se o jargão inclusão social 
através do esporte) de parcela significativa da população brasileira.
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O princípio de inclusão social na área do esporte e do lazer deve ser, pois, 
compreendido através do pressuposto de que as políticas brasileiras esporti-
vas e de lazer – em sintonia com as demais políticas setoriais – foram mar-
cadas por forte conotação excludente, em seu sentido de excluírem amplos 
setores sociais do acesso ao esporte e ao lazer. Inclusão social, portanto, nes-
ta ótica, significa garantir o acesso aos bens sociais esporte e lazer a todas e 
todos aqueles que, historicamente, a eles não tiveram acesso.

Intenta-se sinalizar, dessa forma, para a inversão da lógica da presença do 
Estado no cenário esportivo, atribuindo-lhe prioritariamente caráter subsi-
diador e diverso daquele representado graficamente pela estrutura pirami-
dal. Aqui se defende um modelo exemplificado por círculos autônomos e ao 
mesmo tempo interdependentes, onde as distintas dimensões do esporte se-
jam respeitadas em suas especificidades e, ao mesmo tempo, possam manter 
canais de comunicação sinalizadores de um conceito de sistema esportivo 
construído em relações isonômicas e não hierarquizadas.

2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESPORTE RECREATIVO E O 
 LAZER NO BRASIL

Um olhar sobre a história das políticas públicas brasileiras voltadas para o 
esporte e o lazer nos revela o predomínio de uma concepção de gestão de 
natureza predominantemente empírica, dando expressão sincrética ao co-
nhecimento da dimensão da realidade sobre a qual a política estaria incidin-
do, fazendo com que aquilo que deveria se colocar como ponto de partida no 
processo de conhecimento da realidade complexa se configurasse, de fato, 
também e ao mesmo tempo, como ponto de chegada.

Mais recentemente, com o próprio desenvolver da educação física em sua 
forma acadêmica – maior responsável pelos estudos e pesquisas sobre o 
fenômeno esportivo e do lazer – e pela paralela organização da comuni-
dade de estudiosos e pesquisadores dessas práticas sociais em entidades 
científicas, procedeu-se um movimento reorientador da lógica de gestão 
até então prevalecente.

Esse movimento foi motivado, ainda, pela sintonia com a necessidade, cada 
vez mais reconhecida, dos partidos políticos com aspiração de  ascensão a 
instâncias de governo, por um lado, e da necessidade concreta de adminis-
trarem a máquina pública notadamente nas esferas municipais e estaduais, 
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de outro, de se colocarem em campo na formulação de pressupostos orienta-
dores de políticas públicas para o setor, a par do que já acontecia em outras 
áreas sensíveis à lógica da gestão pública.

Tal quadro fez por suscitar uma fundamental mudança na forma de se apreen-
der a realidade sobre a qual se daria a intervenção, passando-se a compreen-
dê-la de forma não mais embasada no senso comum e sim no senso crítico, 
não mais expressando uma visão sincrética de mundo e sim de síntese.

Para que tal alteração na apropriação da realidade ocorresse, foi de extrema 
relevância o assimilar da compreensão de se ter o conhecimento científico 
e tecnológico como eixo estruturante da ação de gestão pública em esporte 
e lazer.

Nesse sentido, do ponto de vista da ciência & tecnologia, identifica-se no 
conhecimento produzido historicamente pela humanidade, o potencial do 
processo de qualificação das iniciativas de governo na configuração de po-
líticas públicas, de forma que o fomento à produção e difusão do conheci-
mento científico e tecnológico voltado para a gestão de políticas sociais de 
esporte e lazer ganhe significado na exata medida em que vislumbre em seu 
horizonte a (re)qualificação (formação continuada) dos gestores e dos agen-
tes sociais de esporte e lazer que, em última instância, são os responsáveis 
pela chegada à população dos serviços públicos na área.

Nesse particular, destaca-se a necessidade da explicitação de iniciativas 
centradas na ótica da gestão do conhecimento, onde informação e a docu-
mentação esportiva ganham relevância. É sabido que a educação física e o 
esporte brasileiros têm hoje uma enorme carência de um sistema eficiente e 
eficaz para a gestão de informação e documentos. Simultaneamente, a ges-
tão esportiva, notadamente a de natureza pública, mostrou-se distante da 
postura de ter na informação e documentação esportiva parâmetros de seus 
atos administrativos, algo que muito paulatinamente começa a se afigurar 
no seu horizonte.

Do ponto de vista da intervenção social, deve o Estado assumir a respon-
sabilidade pela execução de políticas de esporte e de lazer voltadas para a 
consolidação dessas práticas como direitos sociais e, portanto, como política 
pública que viabilize e garanta o acesso da população brasileira, em todos 
os segmentos etários (criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, bem como 
pessoas com deficiência e com necessidades educacionais especiais), em 
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uma perspectiva intergeracional, de ações contínuas de esporte e lazer que 
respondam às necessidades localizadas nesse campo da vida social.

Nesta perspectiva, a política esportiva brasileira deve ser entendida como 
o elemento de referência demarcatória da forma como o esporte e o lazer 
estarão traduzindo a responsabilidade do Estado para com a minimiza-
ção – quando não eliminação – das condições determinantes do quadro 
de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social que engloba significativas 
parcelas da população brasileira.

Desta forma, deve ser reconhecido pelo Estado, tanto a necessidade de pau-
tar a elaboração e execução das políticas sob sua responsabilidade na lógica 
da gestão democrática, quanto a de reforçar as possibilidades da presen-
ça, na agenda popular, de item voltado para as reivindicações por políticas 
públicas de esporte e lazer, condição essencial para a legitimação da ação 
do governo no enfrentamento das questões relacionadas aos ordenamentos 
legais, administrativos e de estrutura de poder existentes no universo es-
portivo nacional.

Não há dúvidas de que é na dimensão democrática que ocorre a síntese da 
política que aponta para a universalização de direitos sociais, já que o com-
bate às desigualdades econômicas e sociais é entendido como condição ne-
cessária para que seja garantido a todos o status de cidadãos, homens e mu-
lheres realmente iguais perante o Estado. A transparência do setor público 
com controle da sociedade, a descentralização, o planejamento participativo 
e a gestão pública orientada para o cidadão e para as minorias, integram 
as diretrizes do direito ao esporte recreativo e ao lazer, apontando para a 
presença de um governo voltado para o atendimento das necessidades do 
conjunto dos cidadãos, em especial dos setores socialmente marginalizados.

Dessa forma, pautado na busca da reversão do quadro atual de injustiça, ex-
clusão e vulnerabilidade social que aflige parcela significativa da população 
brasileira, e tendo como pano de fundo o reconhecimento do esporte e lazer 
como direitos sociais, cumpre-se estabelecer uma política setorial esportiva 
e de lazer que sinalize, de forma inequívoca, a universalização do acesso a 
essas práticas sociais, se valendo de pressupostos de gestão democrática e 
participativa que persigam os objetivos abaixo discriminados, definindo as 
ações a seguir apontadas.
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3 – OBJETIVOS

• Ampliar o atendimento das crescentes demandas por esporte recreativo e 
lazer pela população brasileira, na perspectiva da melhoria de sua qualidade 
de vida, em contínuo aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados.

• Buscar a implantação e o aperfeiçoamento do esporte recreativo e de lazer 
considerando possibilidades de abordagens transversais, especialmente 
quanto à educação, saúde, meio-ambiente, cultura, entre outras.

• Fomentar e promover o desenvolvimento científico e tecnológico voltado 
ao esporte recreativo e ao lazer.

• Ampliar e modernizar a infraestrutura esportiva e de lazer na cidade e no 
campo, inclusive em conformidade com políticas de urbanismo e habitação.

• Fomentar e apoiar programas de formação e capacitação de recursos 
humanos.

• Criar mecanismos de ampliação e efetivação da participação popular na 
gestão do esporte recreativo e do lazer.

• Estimular a constituição e interação de órgãos e redes governamentais e 
não governamentais responsáveis pela publicação, preservação, indexação 
e disseminação de informações nas áreas do esporte recreativo e de lazer.

• Promover a cooperação e o intercâmbio internacional.

• Garantir a continuidade e o constante aperfeiçoamento dos serviços de 
esporte recreativo e de lazer, especialmente os direcionados à população 
de vulnerabilidade social.

• Modernização e aperfeiçoamento da legislação esportiva e de lazer.

4 – AÇÕES

• Ampliação do acesso ao esporte recreativo e ao lazer em todas as regiões 
do país

Implementar programas e projetos de intervenção em esporte recreativo e 
de lazer com a implantação e funcionamento de núcleos, potencializando 
a infraestrutura existente em centros públicos e clubes sociais recreativos, 
buscando inclusive abordagem transversal das ações.
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• Estímulo à produção e difusão do conhecimento científico voltado ao 
esporte recreativo e ao lazer

Fomentar e apoiar a realização de eventos, diagnósticos, estudos e pesquisas 
em universidades, institutos e instituições científicas, bem como realizar 
concursos literários voltados ao desenvolvimento do esporte e do lazer.

Implantar e manter portais de informação, documentação e memória do 
esporte e do lazer.

• Estabelecimento de parcerias entre entes federativos e instituições não 
governamentais

Definir competências e atribuições por meio da celebração de convênios e 
termos de cooperação, de forma a descentralizar e aperfeiçoar a gestão dos 
programas e projetos, incluindo a realização de eventos científicos e inter-
disciplinares relacionados ao esporte recreativo e ao lazer.

• Aperfeiçoamento contínuo de marcos regulatórios

Promover a contínua adequação e atualização dos dispositivos legais perti-
nentes à universalização do acesso ao esporte recreativo e ao lazer, com ênfa-
se no financiamento, preservação do meio ambiente e planejamento urbano.

• Formação e capacitação de recursos humanos para o esporte e lazer

Elaborar e implantar cursos e outras atividades de formação continuada 
e capacitação de gestores e agentes sociais de esporte e lazer das esferas 
pública e privada, estabelecendo relações de parceria com universidades, 
entidades profissionais e associações federativas.

• Implantação de processos de avaliação e aperfeiçoamento de políticas de 
esporte recreativo e de lazer

Avaliar os programas e projetos implementados utilizando indicadores de 
desempenho capazes de apurar a eficiência, a eficácia e a efetividade social, 
inclusive realizando periodicamente conferências, fóruns e seminários para 
estas finalidades.



Legislação sobre esporte 437

RESOLUÇÃO CNE Nº 18, DE 9 DE ABRIL DE 
2007 555

Recomenda a adoção dos conceitos de es-
porte de aventura e esporte radical.

O ministro de Estado do Esporte e presidente do Conselho Nacional do 
Esporte, no uso de suas atribuições,

Considerando a competência do Conselho Nacional do Esporte (CNE), em 
emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais, as-
sim definidas no inciso III do art. 11, da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 
e suas alterações;

Considerando a reivindicação do segmento esportivo transcrita no docu-
mento “Esporte de Aventura – Carta de São Paulo”, de 25 de agosto de 2005, 
de emanar de uma comissão de esporte de aventura no âmbito do Conselho 
Nacional do Esporte uma proposta de conceituação do esporte de aventura, 
que estimule a sua organização e o seu desenvolvimento no país;

Considerando a proposta apresentada pela Comissão de Esporte de Aventura, 
instituída nos termos da Resolução nº 15, de 19 de setembro de 2006; e

Considerando o que decidiu o Plenário do CNE na 14ª Reunião Ordinária 
realizada dia 9 de abril de 2007; recomenda:

Art. 1º Que se identifique no país como:
I – esporte de aventura: o conjunto de práticas esportivas formais e não for-
mais, vivenciadas em interação com a natureza, a partir de sensações e de 
emoções, sob condições de incerteza em relação ao meio e de risco calculado. 
Realizadas em ambientes naturais (ar, água, neve, gelo e terra), como explora-
ção das possibilidades da condição humana, em resposta aos desafios desses 
ambientes, quer seja em manifestações educacionais, de lazer e de rendimento, 
sob controle das condições de uso dos equipamentos, da formação de recursos 
humanos e comprometidas com a sustentabilidade socioambiental;

555 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 11-10-2007.
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II – esporte radical: o conjunto de práticas esportivas formais e não formais, 
vivenciadas a partir de sensações e de emoções, sob condições de risco calculado. 
Realizadas em manobras arrojadas e controladas, como superação de habilida-
des de desafio extremo. Desenvolvidas em ambientes controlados, podendo ser 
artificiais, quer seja em manifestações educacionais, de lazer e de rendimento, 
sob controle das condições de uso dos equipamentos, da formação de recursos 
humanos e comprometidas com a sustentabilidade socioambiental.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

ORLANDO SILVA
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RESOLUÇÃO CNE Nº 25, DE 17 DE SETEMBRO 
DE 2009556

Recomenda a adoção de medidas referentes 
a eventos desportivos e atletas relacio-
nados ao boxe profissional ou amador.

O ministro de Estado do Esporte e presidente do Conselho Nacional do 
Esporte (CNE), no uso de suas atribuições regulamentares, e

Considerando as denúncias veiculadas em programas televisivos acerca de 
irregularidades ocorridas em eventos esportivos da modalidade boxe que 
atentam contra a integridade física e moral de atletas, bem como contra a 
organização do desporto,

Considerando o parecer emitido pela Comissão de Estudos Jurídicos 
Desportivos do Conselho Nacional do Esporte sobre o tema,

Considerando a competência do CNE para emitir pareceres e recomenda-
ções sobre questões desportivas nacionais, assim definida no inciso III do 
art. 11 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 e suas alterações, e

Considerando os princípios desportivos da qualidade e da segurança, des-
critos respectivamente nos incisos IX e XI do art. 2º da Lei nº 9.615/1998 e 
suas alterações, e especialmente com base no princípio constitucional de 
respeito à dignidade da pessoa humana, resolve recomendar:

Art. 1º A qualquer entidade de administração do desporto, ou organizadora 
ou promotora de evento desportivo, em todo o território nacional, que:
I – observe, efetivamente, o período de afastamento dos atletas pugilistas 
previsto nos regulamentos de boxe amador e profissional, editados pela 
Confederação Brasileira de Boxe;
II – informe à Confederação Brasileira de Boxe acerca do resultado das lutas 
ocorridas, notadamente quanto às causas de impedimento dos atletas para 
combater e treinar, nos termos dos regulamentos aprovados pela confederação;

556 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 13-10-2009.
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III – suspenda ou cancele o pedido de inscrição, registro ou transferência de 
atletas que participem de eventos não reconhecidos pelas entidades nacionais 
de administração do desporto e suas afiliadas nas respectivas modalidades 
desportivas; e
IV – encaminhe as denúncias relativas ao acontecimento de evento despor-
tivo ou participação de atletas em desrespeito às regras estabelecidas pela 
Confederação Brasileira de Boxe ao tribunal desportivo que funciona junto 
à entidade de administração do desporto.

Art. 2º À Confederação Brasileira de Boxe, que implemente cadastro unificado, 
a fim de disponibilizar para o público, em geral, e para as autoridades compe-
tentes, em particular, os dados relativos ao inciso II do artigo 1º desta resolução.

Art. 3º Ao Ministério do Esporte, que promova, quando tomar conhecimento 
de fatos que contrariem o disposto nesta resolução, bem como de quaisquer 
outros que atentem contra os princípios desportivos estabelecidos na Lei 
nº  9.615/1998, a notificação das autoridades competentes, para que sejam 
tomadas as providências cabíveis.

Art. 4º Aos órgãos e entidades públicos, que não aprovem isenções fiscais 
ou repasses de recursos públicos, da administração direta ou indireta, nos 
termos do inciso II do art. 217 da Constituição da República, às entidades 
do sistema nacional do desporto que não observem o disposto no art. 18 da 
Lei nº 9.615/1998, ou às entidades organizadoras de competições do desporto 
formal que não cumpram rigorosamente as normas nacionais, internacionais 
e regras de prática desportiva aceitas pelas entidades nacionais de adminis-
tração do desporto, filiadas ou vinculadas ao Comitê Olímpico Brasileiro.

Art. 5º Ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, 
que informem ao Ministério Público a inobservância das normas relativas 
ao desporto e as aqui descritas, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.615/1998.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ORLANDO SILVA
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RESOLUÇÃO Nº 42, DE 25 DE JUNHO DE 2015557

Determina o Código Mundial Antidopagem 
(CMA), a partir de 2015, como a legisla-
ção específica e pertinente sobre matéria 
relativa à antidopagem e promove a har-
monização do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD) com o Código Mundial 
Antidopagem (CMA).

O ministro de Estado do Esporte e presidente do Conselho Nacional do 
Esporte, no uso de suas atribuições regulamentares; e

Considerando os compromissos assumidos pelo governo federal ao chan-
celar a Convenção Internacional Contra a Dopagem nos Esportes/Unesco, 
celebrada em Paris, em 19 de outubro de 2005 e acolhida no ordenamento 
jurídico interno por meio do Decreto Legislativo nº 306, de 26 de outubro de 
2007 e pelo Decreto nº 6.653, de 18 de novembro de 2008;

Considerando a necessidade de promover a devida harmonização entre as 
normas nacionais e internacionais aplicadas às diferentes áreas técnicas e 
operacionais do controle da dopagem, consoante manifestações técnica e 
jurídica, exaradas nos autos de nº 58000.000708/2013-73;

Considerando a competência do Conselho Nacional do Esporte (CNE), em 
expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na 
prática esportiva, conforme dispõe o art. 11, inciso VII da Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998; e considerando o conteúdo da Resolução nº 36, de 1º de no-
vembro de 2013, que determina que as normas de controle de dopagem serão 
aquelas previstas no Código Mundial Antidopagem, na redação constante 
do Decreto Legislativo nº 306/2007, as quais serão passíveis de modificação, 
exclusivamente, por ato do Conselho Nacional do Esporte;

Considerando o que decidiu, por unanimidade, o Plenário do CNE na 29ª 
Reunião Ordinária realizada dia 16 de junho de 2015, resolve:

557 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 26-6-2015, e retificada no de 29-6-2015.
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Art. 1º O Código Mundial Antidopagem (CMA), vigente em 2015, é a legisla-
ção específica e pertinente sobre matéria relativa à antidopagem, nos moldes 
constantes na tradução juramentada publicada pelo Ministério do Esporte, 
por intermédio da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

Art. 2º A harmonização do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) 
com o Código Mundial Antidopagem (CMA), vigente em 2015, é promovida 
pela anexação da Norma Antidopagem e pelas modificações dos necessários 
e correspondentes artigos do CBJD, visando, unicamente, a conformidade das 
normas brasileiras com o CMA.

Art. 3º Revogam-se todos os dispositivos em contrário.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GEORGE HILTON DOS SANTOS CECÍLIO
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Decretos legislativos, decretos-leis e leis

DECRETO-LEI Nº 204, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a exploração de loterias e dá outras providências.
Publicação: DOU-1 de 27-2-1967.

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Publicação: DOU-1 (Supl.) de 12-9-1990; retificação: DOU-1 de 10-1-2007.

LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO 1993
Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público 
da União.
[Art. 5º, incisos I e III]
Publicação: DOU-1 de 21-5-1993.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 306, DE 2007
Aprova o texto da Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes, 
celebrada em Paris, em 19 de outubro de 2005.
Publicação: DOU-1 de 29-10-2007; republicação: DOU-1 de 21-8-2008; DOU-1 
de 7-10-2008.

LEI Nº 12.035, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009
(Lei do Ato Olímpico)
Institui o Ato Olímpico, no âmbito da administração pública federal, com a 
finalidade de assegurar garantias à candidatura da cidade do Rio de Janeiro 
a sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e de estabelecer regras 
especiais para a sua realização, condicionada a aplicação desta lei à confir-
mação da escolha da referida cidade pelo Comitê Olímpico Internacional.
Publicação: DOU-1 (Ed. extra) de 1-10-2009; retificação: DOU-1 de 13-10-2009.

LEI Nº 12.350, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010
(Lei da Isenção Geral da Copa)
Dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, da Copa das 
Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014; promove desoneração 
tributária de subvenções governamentais destinadas ao fomento das ativida-
des de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas 
empresas; altera as Leis nos 11.774, de 17 de setembro de 2008, 10.182, de 12 de 
fevereiro de 2001, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 7.713, de 22 de dezembro de 
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1988, 9.959, de 27 de janeiro de 2000, 10.887, de 18 de junho de 2004, 12.058, de 
13 de outubro de 2009, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 
2004, 12.024, de 27 de agosto de 2009, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 10.996, 
de 15 de dezembro de 2004, 11.977, de 7 de julho de 2009, e 12.249, de 11 de 
junho de 2010, os Decretos-Leis nos 37, de 18 de novembro de 1966, e 1.455, de 
7 de abril de 1976; revoga dispositivos das Leis nos 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 9.718, de 27 de novembro de 1998, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá outras providências.
Publicação: DOU-1 de 21-12-2010.

LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011
Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC); altera a 
Lei nº  10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 
 Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro 
de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; 
autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera 
as Leis nos 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 
8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de 
março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória 
nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 
27 de maio de 1998.
Publicação: DOU-1 de 5-8-2011; retificação: DOU-1 de 10-8-2011.

LEI Nº 13.284, DE 10 DE MAIO DE 2016
Dispõe sobre as medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
2016 e aos eventos relacionados, que serão realizados no Brasil; e altera a Lei 
nº 12.035, de 1º de outubro de 2009, que “institui o Ato Olímpico, no âmbito 
da administração pública federal”, e a Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, 
que “dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos 
Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016”.
Publicação: DOU-1 de 11-5-2016.
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Decretos

DECRETO Nº 6.653, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008
Promulga a Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes, celebrada 
em Paris, em 19 de outubro de 2005.
Publicação: DOU-1 de 19-11-2008; retificação: DOU-1 de 20-11-2008.

Portarias

PORTARIA ME Nº 1, DE 16 DE MARÇO DE 2016
Institui o Código Brasileiro Antidopagem.
Publicação: DOU-1 de 17-3-2016.

Documentos

CARTA EUROPEIA DO DESPORTO
http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/doc120.pdf

CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAGEM 2015 – VERSÃO EM PORTUGUÊS
http://www.abcd.gov.br/arquivos/CodigoMundialAntidopagem/Cdigo_
Mundial_Antidopagem_2015_Portugus_-_WEB.pdf

Portais

Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf)
http://www.anaf.com.br/2014/

Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD)
www.abcd.gov.br/

Confederação Brasileira de Clubes (CBC) e Federação Nacional dos Clubes 
(Fenaclubes)
http://www.cbc-fenaclubes.com.br/

Comitê Olímpico do Brasil (COB)
http://www.cob.org.br/
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Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)
http://www.cpb.org.br/

Conselho Federal de Educação Física (Confef)
http://www.confef.org.br/

Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf)
http://www.fenapaf.org.br/

Loterias – repasses esportivos
http://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-loterias/repasses_esportivos.pdf

Ministério do Esporte
www.esporte.gov.br

Timemania
loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania/

World Anti-Doping Agency
https://www.wada-ama.org

Datas comemorativas

23 de junho – Dia do Desporto (Lei nº 9.615, de 24-3-1998)

1º de setembro – Dia do Profissional de Educação Física (Lei nº 11.342, de 
18-8-2006)

22 de setembro – Dia Nacional do Atleta Paraolímpico (Lei nº  12.622, de 
8-5-2012)

21 de dezembro – Dia do Atleta (Decreto nº 51.165, de 8-8-1961)
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