DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DA CBC, DE 13 DE AGOSTO DE 2015

A DIRETORIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES – CBC, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, art. 32,
CONSIDERANDO a recente conversão da Medida Provisória n. 671 na Lei de
Responsabilidade Fiscal do Esporte - LRFE, publicada em 05 de agosto próximo
passado, sob n. 13.155/2015;
CONSIDERANDO que, dentre as inovações trazidas pela LRFE, consta importante
alteração no art. 18-A, §1º, II da Lei 9.615/98, tendo sido extraído do texto a
dispensa então prevista para que as Entidades de Prática Desportiva/EPDs
estabelecessem em seus estatutos ou contratos sociais a participação de atletas
nos colegiados de direção, como condição para o recebimento de recursos da
administração pública federal;
CONSIDERANDO que a LRFE não contempla uma definição para os termos
‘atleta’ e ‘colegiados de direção’, de forma a viabilizar objetivamente o
cumprimento do novo comando pelas Entidades de Prática Esportiva cuja
natureza e realidades específicas revelam estruturas de governança distintas e
congregam praticantes esportivos de diferentes modalidades, seja na condição
de amadores ou profissionais, federados ou não;
CONSIDERANDO que qualquer alteração estatutária por parte das EPDs
demanda-lhes

a

submissão

do

intento

à

Assembleia

Geral,

mediante

convocação, ritos e prazos próprios e específicos de cada entidade;
CONSIDERANDO que, quando do lançamento dos Editais de Chamamento
Interno de Projetos ora em curso na CBC, a LRFE ainda não havia sido
sancionada;

CONSIDERANDO que, à falta de regra específica, a respeito do início da vigência
da nova redação do art. 18-A da Lei Pelé, esta ocorrerá de acordo com a regra
geral, ou seja, após 45 dias da publicação da LRFE (conforme a “Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro” - Decreto-lei nº 4.657/42, art. 1º), ou
seja, a partir de 21 de setembro de 2015;
CONSIDERANDO que mesmo o art. 18-A da Lei Pelé só passou a produzir efeitos
seis meses depois da publicação da Lei n. 12.868/2013, resultado da conversão
da Medida Provisória n. 620/2013, prazo considerado pelo legislador, à época,
como minimamente razoável, para que as Entidades envolvidas providenciassem
as alterações estatutárias exigidas;
CONSIDERANDO que a condição prevista no art. 4º, VIII da LRFE, cujo
cumprimento pelas entidades desportivas demanda previsão em seus estatutos
ou contratos sociais, só será exigida a partir de 1º de janeiro de 2016, conforme
prevê o art. 46, II, ‘a’ da Lei 13.155/2015; e
CONSIDERANDO que a interrupção dos cronogramas dos Editais em curso
comprometeria a execução do Programa de Formação de Atletas da CBC,
assim como a participação dos beneficiados nas competições relacionadas ao
calendário esportivo de 2015, e, em última instância, a expectativa de resultado
do país durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; RESOLVE:
1. Formalizar nesta data uma consulta ao Ministério do Esporte quanto à
definição e alcance dos termos ‘atleta’ e ‘colegiados de direção’, para
fins de viabilizar o cumprimento pelas EPDs das novas exigências do art. 18A, §1º, II da Lei Pelé;
Manter inalterado o Regulamento de Cadastro Geral de EPDs e o
cronograma previsto nos Editais de Chamamento Interno de Projetos em

curso, inclusive para fins de celebração de convênio, até que seja editado
Decreto regulamentador da LRFE, disciplinando especificamente o início
do prazo de vigência da norma em questão; ou até que se torne exigível a
condição prevista no art. 4º, VIII da mesma Lei, ou seja, até 1º de janeiro
de 2016, o que vier a ocorrer primeiro.
2. Autorizar a celebração de convênios no âmbito dos Editais de
Chamamento Interno de Projetos n. 1, 2, 3, 4 e 5, a despeito do
cumprimento pelas EPDs da nova exigência constante do art. 18-A,§1º, II
da Lei 13.155/2015, por entender que não haverá qualquer prejuízo quer
no que diz respeito à gestão e fiscalização sobre a execução dos recursos
públicos alocados nos projetos, quer no que diz respeito ao controle social
sobre os atos praticados.
Por fim, entende-se que a deliberação ora levada a termo atende ao objetivo
institucional da CBC e também respeita o princípio da governança e boa-fé
objetiva dos desportistas e entidades envolvidas na realização dos projetos a
serem conveniados.
Esta deliberação deverá ser observada por todas as áreas, departamentos e
gerências da CBC.
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