INSTRUÇÃO NORMATIVA-CBC Nº 03-D, DE 19 DE JUNHO DE 2019
Aprova

o

Regulamento

de

Integração

de

Entidades de Prática Desportiva - EPDs ao Comitê
Brasileiro de Clubes - CBC, revogando-se a
Instrução Normativa nº 03-C de 28 de abril de
2018.

A DIRETORIA DO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – CBC, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, art. 32, alíneas “b” e “p”; e

CONSIDERANDO que o art. 37, da Lei nº 13.756/2018 revogou o art. 56, § 10º da Lei nº
9.615/1998, que destinava recursos para o CBC, com a finalidade de formação de atletas
olímpicos e paralímpicos;

CONSIDERANDO que ao mesmo tempo, a Lei nº 13.756/2018 disciplinou nova fonte normativa
para o recebimento de recursos pelo CBC, ao estabelecer em seu art. 16 que, desde 01/01/2019,
0,5% (cinco décimos por cento) do percentual de 4,36% (quatro inteiros e trinta e seis
centésimos por cento) do produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos é
destinado ao CBC;

CONSIDERANDO, também, que a Lei nº 13.756/2018, ao revogar o art. 56, §§ 1º e 10º da Lei nº
9.615/1998, retirou a obrigatoriedade de observância às normas de convênios da União pelos
Comitês Olímpico, Paralímpico e de Clubes, assim como pelas EPDs;

CONSIDERANDO que para além da revogação do art. 56, §§ 1º e 10º, da Lei nº 9.615/1998, o
Congresso Nacional, ao apreciar o texto da Medida Provisória nº 846/2018, que redundou na
edição da Lei nº 13.756/2018, não converteu a proposta inserida no art. 20, § 5º, da mencionada
MP, no sentido de que a utilização dos recursos pelo CBC deveria observar, ‘‘no que couber, o

disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014’’, a qual elenca as regras de transferências
voluntárias para as Organizações da Sociedade Civil – OSC, ou seja, para as EPDs, afastando,
assim, a sua aplicação no contexto do CBC;
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CONSIDERANDO que, segundo a inteligência estabelecida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU no recente Acórdão nº 699/2019 – Plenário, ao se retirar o ambiente das transferências
voluntárias do contexto dos recursos previstos na referida Lei para os Comitês, trasmudou a
sua natureza, retirando a voluntariedade e inserindo a obrigatoriedade de repasse dos valores
previstos em Lei;

CONSIDERANDO que em linha com as inovações legislativas trazidas com a Lei Federal nº
13.756/2018, a Advocacia-Geral da União, por meio da Consultoria Jurídica junto ao Ministério
da Cidadania, se posicionou, por meio do Parecer nº 00396/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU, no
sentido de que o processo de certificação das exigências previstas nos arts. 18 e 18-A, da Lei nº
9.615/1998 não se aplicam aos recursos de loteria previstos na Lei nº 13.756/2018, por não
serem recursos da administração pública federal e por não mais estarem sujeitos às
observâncias das regras de convênio da União;

CONSIDERANDO que as circunstâncias legislativas e jurisprudenciais repercutem na dinâmica
de realização das políticas públicas esportivas, pois indica que a atuação legislativa se deu no
sentido de que o desenvolvimento da política esportiva nacional, na forma do art. 217 da
Constituição Federal, não pode ser interrompido, o que gera segurança no sentido de que as
obrigações serão efetivamente cumpridas durante todo o ciclo olímpico e paralímpico,
notadamente com o atleta em formação, mitigando os riscos de descontinuidade e prejuízos à
sua formação;

CONSIDERANDO que o CBC, a partir desse entendimento, não pode mais exigir a Certidão de
Registro Cadastral das entidades para realizar a descentralização dos recursos previstos na
Lei n° 13.756/2018 e recebidos diretamente da Caixa Econômica Federal, em razão da ausência
de previsão legal;

CONSIDERANDO, contudo, que a não obrigatoriedade da Certidão de Registro Cadastral para
fins de descentralização de recursos com o intuito de apoiar ações de formação de atletas, não
pode ser confundida com o processo de filiação, que é o ato de ingresso na associação civil para
passar a ter direito ao gozo dos benefícios previstos no Estatuto Social e em regulamentos
internos;
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CONSIDERANDO que a Certidão de Registro Cadastral também é pressuposto para que a
entidade faça jus a benefícios fiscais (ex vi do art. 18-A, §4°, Lei n° 9.615/1998), estando dentro
do rol de suas obrigações;

CONSIDERANDO que ao CBC somente podem se integrar na condição de entidades filiadas,
assim entendidas aquelas que estejam com suas obrigações regulares, sendo que o processo
de certificação de registro cadastral é apto a demonstrar tal regularidade de forma mais
abrangente, motivo pelo qual para fins de filiação é exigida a sua solicitação;

CONSIDERANDO que depois de realizada a filiação não compete ao CBC exigir a Certidão de
Registro Cadastral para que a entidade desenvolva o Programa de Formação de Atletas
fomentado com recursos previstos na Lei n° 13.756/2018, por meio de celebração de parcerias;

CONSIDERANDO que não compete ao CBC interromper o regular desenvolvimento das
políticas esportivas em razão de exigência não mais prevista no ordenamento jurídico;

CONSIDERANDO que as novas diretrizes legais e jurisprudenciais implicam em quebra de
paradigmas e inaugura uma nova ordem jurídica de ruptura com a então aplicável legislação
específica das transferências voluntárias, e passa a atribuir dinâmica mais próxima e peculiar
da iniciativa privada para a consecução dos objetivos legais do CBC no âmbito do Sistema
Nacional do Desporto - SND;

CONSIDERANDO que isso impôs ao CBC a revisão de seus normativos e atualização de
procedimentos, em sintonia com o processo de simplificação que vem orientando a Diretoria
do CBC;

CONSIDERANDO que deve ser atualizado o Regulamento de Integração de Entidades de
Prática Desportivas ao CBC; e

CONSIDERANDO a competência estatutária da Diretoria do CBC e sua autonomia
constitucional de organização e funcionamento.
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RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Regulamento de Integração de Entidades de Prática Desportivas - EPDs ao
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

Art. 2º Publicar a presente Instrução Normativa no site do CBC, bem como o inteiro teor do
Regulamento de Integração de EPDs ao CBC, revogando-se a Instrução Normativa nº 03-C de
28 de abril de 2018.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na presente data.

Campinas, 19 de junho de 2019

Jair Alfredo Pereira
Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes
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