INSTRUÇÃO NORMATIVA-CBC Nº 05-C, DE 19 DE JUNHO DE 2019
Aprova o Regulamento de Descentralização de
Recursos do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC,
revogando-se a Instrução Normativa nº 05-B de
21 de fevereiro de 2017.

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

CONSIDERANDO que quando o CBC implementou o macroprocesso de política de formação de
atletas olímpicos e paralímpicos no âmbito do Sistema Nacional do Desporto - SND, em atenção
ao disposto no então art. 56, § 10º, da Lei nº 9.615/1998, elegeu um conjunto de atividades
iniciais de estruturação prévia de seu subsistema, estabelecendo, assim, de forma gradativa e
paralela, os alicerces de sua missão institucional;

CONSIDERANDO que o CBC editou o seu Programa de Formação de Atletas, indicando como
principais ações esportivas, respectivamente, a “Aquisição de Equipamentos e Materiais
Esportivos” (Editais nºs 01, 02 e 05); as “Competições” (Editais nºs 03 e 04); e a “Viabilização de
Equipe Técnica e/ou Multidisciplinar” (Edital nº 06);

CONSIDERANDO que para o ciclo olímpico e paralímpico em curso, o CBC firmou suas primeiras
parcerias para a realização de ações plurianuais por meio do Edital nº 06, cujo objeto reportase a viabilização de Equipe Técnica e/ou Multidisciplinar, composta por técnicos esportivos,
auxiliares técnicos, preparadores físicos e fisioterapeutas;

CONSIDERANDO que nesta linha sistêmica o CBC lançou, também no corrente ciclo, o Edital nº
07, que abarca os demais eixos das ações esportivas, promovendo Campeonatos Brasileiros

Interclubes® – CBIs no âmbito do SND e, ainda, propiciando a modernização/atualização dos
parques esportivos das Entidades de Prática Desportiva – EPDs sediantes destas competições,
resultando, pela primeira vez, em importante diálogo entre 02 (dois) de seus principais eixos;
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CONSIDERANDO que, com isso, o CBC procedeu à migração de seu Programa de Formação de
Atletas, da fase estruturante para a fase sistêmica e plurianual, o que determinou
consequentemente o entrelaçamento dos eixos de sua política, na busca da melhor eficiência
esportiva;

CONSIDERANDO que a dinâmica estabelecida favorece o ritmo temporal de formação de
atletas olímpicos e paralímpicos, uma vez que atinge o período de 04 (quatro) anos
compreendido entre a realização de dois Jogos Olímpicos ou dois Jogos Paralímpicos, do início
ao fim, e proporciona contínua formação de atletas nas EPDs integradas ao CBC;

CONSIDERANDO que ao longo do presente ciclo o cenário esportivo nacional foi impactado
por diversas medidas, a exemplo da Portaria nº 115, editada pelo então Ministério do Esporte,
como condição de recebimento de recursos públicos, chegando-se até mesmo à cessação total
dos recursos com a edição da Medida Provisória nº 841/2018, posteriormente reestabelecidos
pela Medida Provisória nº 846/2018, finalmente convertida na Lei Federal nº 13.756/2018;

CONSIDERANDO que o impacto legislativo, levou o CBC a tomar novas medidas de
estreitamento entre seus eixos, emancipando ações de seu Programa de Formação de Atletas,
e colocando os CBIs como eixo catalizador de todos os demais, fixando que a equipe técnica
e/ou multidisciplinar deverá guardar relação com os esportes para os quais os atletas estão
sendo capacitados, com vistas à participação nos respectivos CBIs; que os equipamentos
esportivos somente poderão ser adquiridos para atender a esportes dos quais a EPD
efetivamente participe nos CBIs; e, no caso de aquisição de materiais esportivos, que estes se
restrinjam apenas aos esportes atrelados aos CBIs já sediados pela EPD;

CONSIDERANDO que a estabilização legislativa somente se concretizou com a edição da citada
Lei Federal nº 13.756/2018, a qual propiciou definitivamente a redistribuição dos recursos
oriundos dos concursos de prognósticos e disciplinou a sua destinação;

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

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 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 SND;

CONSIDERANDO que, em razão da própria ausência de previsão legal para manter seus
normativos em alinhamento com as normas de convênio da União, o CBC deve fixar novos
parâmetros jurídicos para execução dos recursos;

CONSIDERANDO o desafio da Diretoria do CBC em alterar o ritmo jurídico da execução dos
recursos para atender um novo e desafiador ambiente destituído das regras públicas de
convênio;

CONSIDERANDO que se oportuniza a simplificação dos procedimentos e ações voltados ao
desenvolvimento do Programa de Formação de Atletas do CBC, favorecendo uma política
pública mais ágil, menos burocrática e com eficiência esportiva, sem se afastar da boa aplicação
dos recursos, direcionando esforços para a melhor fluidez de recursos para os clubes
executarem os eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC;
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CONSIDERANDO que a migração de contexto jurídico deve ser realizada de forma razoável e
gradativa, com observância dos princípios da Administração Pública, às regras estabelecidas
na Lei nº 13.756/2018 e às orientações do TCU;

CONSIDERANDO que essa mudança determina que o CBC renove sua estrutura normativa,
sendo oportuno e conveniente a atualização do Regulamento de Descentralização de
Recursos; e

CONSIDERANDO a competência estatutária da Diretoria do CBC e sua autonomia
constitucional de organização e funcionamento.

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Regulamento de Descentralização de Recursos do Comitê Brasileiro de
Clubes - CBC.

Art. 2º Publicar a presente Instrução Normativa no site do CBC, bem como o inteiro teor do
Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC, revogando-se a Instrução Normativa
nº 05-B de 21 de fevereiro de 2017.

At. 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 - CBC
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