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COMENTÁRIOS À 4ª EDIÇÃO

De sonho antigo a realidade presente a Lei de Incentivo ao Esporte vem se irmando com uma das principais fontes de inanciamento público do esporte brasileiro praticado de modo “não pro issional”.
Segundo o Ministério do Esporte: “A quantidade de empresas que investem no esporte por meio da lei só
aumenta: em 2011, foram 1.503, mais que o dobro de 2009 (645). O número de entidades que apresentam projetos e conseguem captar os recursos disponibilizados pela Lei de Incentivo dobrou nos últimos dois anos. Em
2011, foram 349; 172 em 2009; e 12 em 2007. Desde que entrou em vigor, a Lei de Incentivo já destinou R$ 650
milhões a 1.852 projetos. Só em 2011, foram R$ 219,5 milhões, 20% a mais que em 2010 (R$ 191,9 milhões), o
dobro de 2009 (R$ 110,8 milhões) e 331% a mais que o primeiro ano, 2007 (R$ 50,9 milhões)”.
Em 2013 certamente será ultrapassada a casa de 1 bilhão de reais destinados através da Lei nº 11.438/06.
Avaliando a quantidade de projetos protocolados e aprovados, bem como o montante de captação, ano
após ano, percebe-se claramente que as entidades desportivas estão evoluindo em seus métodos de planejamento e gestão, ao passo que os contribuintes do imposto de renda – especialmente as grandes empresas – vêm
incorporando o uso da Lei de Incentivo ao Esporte em suas ações de marketing e responsabilidade social.
De sua parte o Ministério do Esporte, diante da forte demanda dos proponentes vem estruturando um
grande Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, inclusive com sede própria e dezenas de funcionários
destacados para análise dos projetos, acompanhamento de execução, avaliação da prestação de contas e dos
resultados alcançados.
Toda essa movimentação revela que a Lei de Incentivo ao Esporte, em princípio de caráter transitório (válida até 2015), deve ter seus efeitos ampliados para novos períodos, além da possibilidade de aumento do percentual de dedução pelas empresas, sendo que propostas neste sentido já tramitam pelo Congresso Nacional.
Em nosso ponto de vista a Lei de Incentivo ao Esporte merece realmente ser prorrogada e ainda ter ampliada a possibilidade de dedução pelas empresas, pois representa a forma mais ampla e democrática de inanciamento público do desporto já viabilizada pelo Governo Federal, seja no âmbito educacional, de participação
ou de rendimento (não pro issional).
Naturalmente que ainda temos muito a evoluir em termos de consolidação dos procedimentos para
acesso aos recursos incentivados, bem como dos processos de gestão, iscalização e prestação de contas.
A inal, trata-se de mecanismo novo que vem sendo implantado, por meio do qual se promove uma inédita
articulação do Governo Federal diretamente com centenas e centenas de entidades desportivas espalhadas
por todo o país, tendo ainda o desa io adicional de construir um padrão de atendimento que contemple suas
diferentes realidades, estruturas, métodos e áreas de atuação no segmento esportivo. E como se sabe essa
engrenagem entre o setor público e as entidades desportivas ainda requer a vinculação dos apoiadores (pessoas ísicas e jurídicas), aos quais cabe a escolha e destinação de recursos para que os projetos aprovados
possam ser efetivamente executados.
Pois todas essas vias de acesso, pontes e canais de comunicação estão sendo construídos nestes primeiros anos de execução da Lei de Incentivo ao Esporte e estão se fortalecendo. Se na 1ª edição deste Manual a irmamos que há muito se esperava do Governo Federal medidas voltadas para o incentivo ao esporte, cabendo às
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entidades do setor fazer o melhor proveito de suas possibilidades, certo é que centenas de projetos desportivos
já foram ou estão sendo executados com o alcance de excelentes resultados. E nessa direção temos que seguir.
Nesta 4ª edição do Manual Completo, continuamos irme em nosso propósito, estimulando a propositura
de novos projetos, capacitando gestores e disseminando o conhecimento da Lei de Incentivo ao Esporte, para
que todos que desejam realizar bons projetos para o esporte brasileiro possam alcançar êxito de aprovação e
captação de recursos, bem como tenham e iciência na execução e segurança na prestação de contas.
Que muitas vitórias possam continuar sendo alcançadas através da Lei de Incentivo ao Esporte, ainda
com mais frequência e intensidade, assegurada a igualdade de oportunidades a todos os proponentes, fazendo
da Lei nº 11.438/06 um instrumento efetivo para democratização do acesso e universalização da prática desportiva em nosso país.
José Ricardo Rezende
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PREFÁCIO À 4ª EDIÇÃO

Lembro-me que, em 2008, quando assumi o cargo de gestor do Departamento de Recursos Incentivados do Esporte Clube Pinheiros – maior clube formador de atletas do Brasil e um dos pioneiros contemplados com a LIE – Lei de Incentivo ao Esporte – meu receio inicial dizia respeito à falta de informações claras
e precisas sobre a Lei 11.438/06 e sua respectiva regulamentação pelo Decreto 6.180/07. Tudo era muito
novo e, exceto pelo próprio texto da Lei, não havia muitas referências nem modelos que pudessem nortear o
trabalho do dia a dia.
É claro que a experiência adquirida na gestão esportiva – na qual atuo desde 1996 – me ajudou a construir alguns modelos de controle. Porém, ainda não eram su icientes, face à imensa responsabilidade que temos
quando atuamos com recursos públicos. Mais do que o simples preenchimento de formulários e planilhas inanceiras, a LIE exige dos responsáveis o entendimento preciso e correto de todos os seus artigos.
Diante desse cenário e após muito trabalho de pesquisa em bibliotecas e sites na internet, encontrei a
“recompensa”: o Manual Completo da Lei de Incentivo ao Esporte, ainda em sua 1ª edição (2007). Junto dele,
havia o contato do autor da obra: Dr. José Ricardo Rezende. Advogado brilhante, pro issional de educação ísica,
palestrante, escritor com destacada atuação no direito desportivo, Dr. Rezende ainda hoje é, sem dúvida, umas
das principais referências nos assuntos relacionados à LIE.
Não foram poucas as vezes que encaminhei minhas dúvidas sobre determinados procedimentos e iz
consultas sobre como deveria agir em situações que não eram tão claras na Lei. Nesse prisma, revelou-se outra
característica marcante em sua conduta: um ser humano extremamente generoso, que jamais se furtou em
compartilhar seus conhecimentos.
Com o passar do tempo e natural aproximação pro issional, ainda tive o privilégio de acompanhá-lo em
cursos e treinamentos às mais diversas entidades de administração e prática desportiva do País, como o Comitê Olímpico Brasileiro (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Tiro com Arco
(CBTARCO), dentre outras.
Pois eis que, decorridos seis anos da promulgação da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, esta obra – em
sua 4ª edição – continua sendo leitura obrigatória àqueles que desejam atuar no segmento de projetos esportivos incentivados. A publicação de novas portarias, resoluções, pareceres e instruções, ora agregados nesta
edição, faz do Manual Completo da Lei de Incentivo ao Esporte um instrumento indispensável de atualização
sobre o tema. Sem contar que a maneira didática, aliada à riqueza de exemplos e detalhes pertinentes ao assunto, torna o texto mais leve e sua compreensão muito mais fácil aos pro issionais de todas as áreas.
Desnecessário dizer que, desde o primeiro momento, o manual tem sido meu livro de cabeceira, colega
de trabalho, companheiro de viagens, en im, um guia de ajuda para qualquer dúvida. O mais fascinante é que,
mesmo depois de tantas leituras e consultas, sempre consigo descobrir algo novo.
Durante muitos anos, aguardamos por uma legislação que contemplasse o esporte não pro issional – e
ela chegou. O momento é mais do que favorável e o esporte, literalmente, é a “bola da vez”, pelo menos até 2016.
Por isso, cabe a todos nós, pro issionais e apaixonados pelo esporte, zelarmos pelo bom uso desses recursos.
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Por im, deixo registrado meu agradecimento ao escritor e amigo – Dr. José Ricardo Rezende -, não somente
por nos brindar com esta nova edição, mas, também, pela honra de ser escolhido para escrever este prefácio.
Boa leitura e ótimos projetos a todos!

RICARDO PAOLUCCI
Gestor dos Projetos Incentivados do Esporte Clube Pinheiros.
Premiado como “Gestor Esportivo de 2009”, pela Confederação Brasileira de Clubes – CBC;
Pro issional de Educação Física; Graduado em Administração e Negócios; Pós-graduado em
Administração e Marketing Esportivo e Mestre em Administração.
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PREFÁCIO À 3ª EDIÇÃO

Com nove anos de idade comecei a jogar vôlei e com dezesseis já trabalhava dando aulas desta modalidade esportiva na minha escolinha. Durante aquele tempo ouvia muito a queixa de que não existia uma Lei de
Incentivo Fiscal para o esporte, a exemplo do que acontecia na área da cultura.
Muitos anos se passaram, e então como atleta olímpica, participei juntamente com outros desportistas
da luta em Brasília, para que o esporte obtivesse o direito de usufruir também de uma Lei de Incentivo.
Sem esta Lei, o esporte foi administrado, durante muito tempo, quase sempre por dirigentes empresários. Aos atletas, ex-atletas e professores, na maior parte das vezes, cabia apenas o contato direto com as
atividades do esporte na linha de frente. Poucos tinham conhecimento da parte administrativa e, entre esses,
me incluo.
No entanto, ainda que distintas, essas atividades – a esportiva propriamente dita e a administrativa –
não sobrevivem isoladamente. Uma está a serviço da outra, e só assim o esporte tem seu lugar assegurado
na sociedade.
Para quem já trabalhou com números e planilhas, sabe o quanto é assustador a primeira tentativa. Pelo
menos, essa foi minha reação inicial quando me deparei com a necessidade de trabalhar com essa parte burocrática. Entretanto, embora di ícil, terminou sendo para mim uma experiência muito valiosa. E é por conhecer,
hoje, de perto, as responsabilidades relacionadas com a gestão de projetos, que exalto a importância de nos
aprofundarmos no conhecimento da Lei de Incentivo e dar nossa contribuição para o esporte, envolvendo-nos
também com seu aspecto administrativo, articuladamente e com suporte de pro issionais das áreas a ins (contabilidade, jurídico, marketing, etc.).
Embora a elaboração dos projetos que faço seja antes de tudo norteada pelo meu amor ao esporte, não
posso negar que o conhecimento pormenorizado da Lei me deixa muito mais segura na elaboração das propostas, na apresentação dos objetivos, justi icativas, metas e metodologia de ação. Certa vez, um dirigente, conversando comigo me disse que “o problema dos atletas é que eles não conhecem as Leis”. Essa assertiva a mim já
não diz respeito. Pelo contrário, me faz ver que estou no caminho certo.
Por outro lado, nessa época tão importante para nós brasileiros, quando obtivemos a vitória de sediar
em breve a Copa do Mundo de Futebol (2014) e as Olimpíadas (2016), me impressiona ainda a visão de cada
segmento da área esportiva. Assistindo a algumas entrevistas, pude perceber como a maneira de olhar o esporte é vista através de diferentes lentes. Enquanto os administradores do esporte estão dando literalmente
pulos de alegria, a outra parte dos pro issionais, que faz realmente o esporte existir, aparece como verdadeiros
pedintes, implorando apoio e continuidade de seus projetos.
Ora, a Lei de Incentivo foi criada, exatamente, para diminuir essa desigualdade. E, para que isso aconteça,
é necessário que todos os pro issionais do esporte tenham profundo conhecimento dessa legislação e façam
como o pessoal da área da cultura, que quando se viram ameaçados nos seus direitos, partiram com garra para a
defesa do seu patrimônio. Ajamos como eles, sobretudo, porque nossa Lei ainda é muito nova. Precisamos lutar
para mudar toda essa estrutura arcaica que ainda não desapareceu de todo de dentro do esporte. E, isto só se
conseguirá, através de um conhecimento de causa, que permita brigarmos pelas oportunidades e dividirmos
mais democraticamente tudo que o esporte está proporcionando.

25

MANUAL COMPLETO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE | 4ª Edição – José Ricardo Rezende

O meu conselho, portanto, é que todos se entreguem de corpo e alma ao desenvolvimento do Esporte e
aprendam a trabalhar com a Lei de Incentivo, porque ainda há muito o quê fazer e mudar.
Façamos então bom uso desse primoroso MANUAL COMPLETO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE, com
que nos brinda mais uma vez o nosso querido professor de educação ísica e advogado especialista em Direito
Desportivo, José Ricardo Rezende.
Obra realmente de grande valor para todos nós desportistas, sobretudo para aqueles que estão no comando das atividades, exercendo funções administrativas e envolvidos com todo seu aspecto burocrático, extenuante em sua realização, mas que permite alcançar objetivos de enorme signi icado. E para que tenhamos
sucesso quanto aos resultados esperados, necessário se faz que sejamos realmente bem orientados quanto ao
correto encaminhamento dos projetos desportivos e das outras demandas que lhe são peculiares.
Seguindo as orientações do Manual Completo da Lei de Incentivo ao Esporte, mais segura e e iciente
se torna a tarefa de elaboração e validação dos projetos, pelo correto preenchimento e encaminhamento
dos formulários, instruindo também sobre as formas de captação e aplicação de recursos, bem como da
prestação de contas, sendo que tudo deve ser realizado com muita competência, para plena consecução dos
objetivos pretendidos.
Não podemos esquecer quão di ícil foi a luta para conseguirmos, inalmente, ter os nossos direitos assegurados por Lei. Claro que todo direito traz consigo a contrapartida relacionada aos deveres. E entre todos
os nossos deveres, o mais nobre, o mais importante, está na obrigação primeira de trabalharmos em favor da
conscientização da importância do esporte para a sociedade, demonstrando através do nosso trabalho, do nosso
empenho, os inúmeros bene ícios que qualquer modalidade esportiva (vôlei, futebol, natação, surf, entre tantas)
exerce na vida das pessoas, no que diz respeito à saúde, à sociabilidade, à mente. Com relação à sociabilidade, não
podemos esquecer a importância de projetos voltados, sobretudo, para as comunidades carentes, propiciando a
elas oportunidades de inclusão cada vez maiores. E esta é, incontestavelmente, uma das metas primeiras desse
Manual, ajudar-nos a elaborar projetos consistentes, ousados e de grande valia para a sociedade.
Que este Manual se torne nosso livro de cabeceira, nosso guia, e assim orientados, prossigamos em nossa
caminhada como atletas e como dirigentes, elevando o esporte cada vez mais alto, assegurando-lhe assim o
lugar de proa que deve ter dentro da sociedade pelo bem enorme que a ela faz.
Parabéns Jose Ricardo, por mais esta iniciativa. Que bom podermos contar com pessoas como você, empenhado no crescimento de todos, em especial no segmento esportivo, que precisa, cada vez mais, do compartilhamento de informações e de conhecimento.
[Outono de 2010]

JACKIE SILVA
Atleta Campeã Olímpica – Vôlei de Praia
Jogos Olímpicos de Atlanta (EUA) | 1996
www.jackiesilva.com.br
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PREFÁCIO À 2ª EDIÇÃO

O “Desporto” integra o patrimônio cultural brasileiro, preservá-lo é preservar o próprio homem.
De forma salutar em 1988, o legislador constituinte determinou, pela primeira vez, que a prática do desporto é um direito de todos os indivíduos, cabendo ao Estado o dever de fomentá-la.
Decorridos 20 anos da norma constitucional, o Estado cumpre com o preceito e coloca a disposição do
universo desportivo nacional a Lei de Incentivo ao Esporte, pela qual resgata sua obrigação constitucional
de fomentá-lo.
Entretanto, nestes 20 anos desde a promulgação pela Constituição até a sanção da Lei de Incentivos,
estudos foram realizados para se identi icar a forma como haveria de se estabelecer o fomento, de modo a
respeitar o direito de acesso de cada um, principalmente pelas dimensões continentais e desequilíbrios que o
Brasil apresenta.
E por meio da parceria Estado e Entidades sem ins lucrativos com natureza desportiva, resolveu-se a
equação da correta e equânime distribuição, pelo princípio em que todos são iguais perante a lei.
Assim, nenhum indivíduo ou conjunto de indivíduos poderá ser alijado do recebimento do necessário
fomento à pratica da atividade desportiva em todas as suas manifestações. A sociedade civil desportiva organizada será o elo entre o Estado e o bene iciário do direito, tendo em vista que restaria impossível a presença do
Estado em cada região ou atividade localizada.
Esta mudança drástica na legislação de distribuição do fomento à prática do desporto, encontrou a sociedade brasileira com a insegurança e momentânea incapacidade de tratar diretamente com o Governo Federal,
principalmente pelas normas da responsabilidade da gestão dos recursos e repasses públicos.
O autor José Ricardo Rezende, advogado brilhante, professor de educação ísica, pós-graduado em Direito Desportivo pela ESA-OAB-SP com larga experiência na atividade desportiva, quer na orientação dos educandos e atletas em formação, quer na produção didática de outros temas desportivos, percebendo esta di iculdade
da sociedade desportiva brasileira, esmerou-se na especialização do tema, oferecendo nesta obra os melhores
ensinamentos e caminhos práticos para que o projeto desportivo ideal possa ser produzido e lograr êxito na
atividade proposta.
Outro ponto de qualidade e diferenciação na obra do autor, provém de sua atuação como gestor e administrador das atividades desportivas do Município de Sorocaba, o que lhe assegura um diferencial na abordagem do tema referente a utilização de recursos públicos e trato com o destinatário do direito.
E, neste mister, o autor, profícuo estudioso da pedagogia como ciência da reflexão e da crítica, conjugada com a prática da ordenação e sistematização do processo educativo desportivo, associado aos profundos conhecimentos da Educação Física e do Direito Desportivo, aborda com competência o tema da Lei de
Incentivos ao Desporto, elucidando as questões legais e doutrinárias, bem como apresentando uma gama
de exercícios práticos.
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Com absoluta certeza, o autor José Ricardo Rezende com esta obra alcançou e colocou à disposição do
leitor não só a melhor didática, como também a técnica perfeita, clara e precisa para a elaboração e apresentação de projetos perante o Ministério do Esporte, facilitando sobremaneira a busca do correto enquadramento
do postulante, da inalidade e da aprovação inal.
Indica caminhos, abordagens e convencimentos na busca do investidor e doador inal dos recursos, parte
de suma importância no contexto real do projeto, realçados pela inclusão social, como também pela formação
pro issionalizante através do desporto.
Os ensinamentos ofertados sobre o mecanismo de distribuição do fomento governamental colocados
à disposição da sociedade desportiva pelo autor, deverão nortear doravante as discussões sobre os inúmeros
temas e possibilidades ofertadas pela lei em questão, sendo certo que a competência, o labor, a dedicação e o
entusiasmo do autor são dignos de nossa maior admiração e respeito.
[Verão de 2009]

HERALDO PANHOCA
Advogado
Professor na cadeira de Direito Desportivo
– Faculdade Trevisan – São Paulo-SP
– Escola Superior de Advocacia – ESA – OAB-SP
Membro da Comissão de Estudos Jurídicos Desportivos do
Conselho Nacional do Esporte, órgão vinculado ao Ministério do Esporte
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Chegou a vez do esporte?
Após muitos anos de espera, grande expectativa e um longo processo de convencimento e reivindicação
dos desportistas brasileiros, en im o Governo Federal aprovou uma LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – Lei nº
11.438/2006 (L.I.E).
Trata-se de um instrumento legal que abre uma possibilidade nova e diferenciada de captação de recursos para o fomento, estímulo e promoção de atividades de caráter desportivo, cuja mecânica será detalhadamente estudada neste Manual.
Pois saibam que a tramitação do Projeto de Lei (PL) nº 1367/03, que lhe originou, foi demorada e marcada por muitos embates e apresentação de substitutivos que versavam sobre o modelo a ser adotado, tendo
como marco que lhe imprimiu velocidade e “destravou” sua tramitação no Congresso Nacional o encaminhamento, pelo Presidente da República, de um texto substitutivo (PL nº 6999/06), por ocasião da abertura da II
Conferência Nacional do Esporte, em maio de 2006.
Ao inal prevaleceu este modelo apresentado pelo Governo, cujo procedimento é muito semelhante ao
incentivo à cultura (Lei nº 8.313/91 – L.I.C, também conhecida como Lei Rouanet) e, exatamente neste sentido,
já trouxe embutida uma grande polêmica, decorrente da “rota de colisão” estabelecida em face dessa própria
lei, posto que o texto legal adaptado para bene ício ao esporte previa a mesma forma de captação e percentual
de dedução iscal para as pessoas jurídicas (PJ), cumulativamente (ao incentivo cultural), inaugurando assim
uma concorrência entre os setores. Ou seja, nos moldes como estava colocada, as empresas (PJ) passariam a ter
a possibilidade de optar pelo incentivo à cultura ou ao esporte, sem descartar, evidentemente, a possibilidade
de distribuição dos recursos na proporção que melhor lhes conviesse, por exemplo: esporte 4% x 0% cultura;
esporte 3% x 1% cultura (e vice-versa), ou ainda 2% x 2% para cada um.
Tal fato incomodou muito a classe artística.
Essa situação, que criava uma franca concorrência por recursos incentivados entre a cultura e o esporte,
foi vista como uma perigosa, senão terrível ameaça ao sistema de inanciamento público de projetos culturais,
provocando, ainda que tardiamente (após a 1ª votação do Projeto de Lei em plenário na Câmara dos Deputados,
em 28/11/06), forte reação e mobilização de representantes do cenário artístico nacional, querendo evitar que
se estabelecesse a disputa por tais bene ícios iscais, circunstância que poderia comprometer suas iniciativas e
trazer instabilidade e insegurança a um setor que já estava devidamente apaziguado, constituído e organizado.
Sendo assim, artistas de grande relevância vieram a público, especialmente através da televisão, manifestar sua
“preocupação” quanto aos acontecimentos relatados. Buscaram também apoio político no Governo Federal,
em especial no Ministério da Cultura, à época comandado por um integrante da classe artística (Gilberto Gil) e
junto ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Além disso, foram ao Congresso Nacional, para sensibilizar os parlamentares da inconveniência da aprovação do referido Projeto de Lei na forma como estava, alcançando êxito no Senado Federal, onde, na votação
do PL, no dia 13/12/06, foram apresentadas duas emendas, propostas pela Senadora Idelli Salvati (PT/SC), que
modi icava a vinculação do incentivo, deixando de existir a concorrência entre os setores, por via da colocação
do incentivo ao esporte, no que toca às Pessoas Jurídicas (PJ), na faixa de investimentos em alimentação do
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trabalhador e inovações tecnológicas (vide item 1.11), sendo a proposta apressadamente referendada por representantes do Governo Federal e assim aprovadas por unanimidade quando da votação em plenário naquela
Casa Legislativa, sem maiores indagações.
Ao que tudo parecia resolvido, com a acomodação dos ânimos (que estavam por exaltar-se entre artistas
e esportistas, em que pese o resguardo da “diplomacia” nos discursos e no trato da questão), os últimos dias do
mês de dezembro de 2006 ainda reservaram inesperados acontecimentos, haja vista que, para surpresa geral,
quando o Projeto de Lei retornou à Câmara para 2ª votação (em razão das emendas aprovados pelo Senado),
no dia 20/12/06, os deputados decidiram pela rejeição das emendas, em vista de diferentes circunstâncias
políticas, das quais merecem registro:
1.

A Câmara dos Deputados sentiu-se “desprestigiada”, “alijada” do acordo celebrado exclusivamente
dentro do Senado, em conjunto com a Casa Civil, o Ministério do Esporte e o Ministério da Cultura,
tanto mais pelo fato de tratar-se de um tema que envolvia grandes iguras do cenário nacional (atletas e artistas);

2.

As emendas propostas pelo Senado vinculavam, em parte, o incentivo ao esporte aos recursos destinados ao PAT (Plano de Alimentação do Trabalhador) e os Deputados representantes da ala sindical
vociferaram sob tal circunstância, vista como uma ameaça aos direitos do trabalhador;

3.

O Projeto de Lei retornou para 2ª votação na última sessão do ano da Câmara dos Deputados
(20/12/2006) e, se não fosse votado naquela ocasião inviabilizaria sua entrada em vigor no exercício iscal seguinte (2007) – por questões de ordem tributária / orçamentária -, fato que frustraria
toda comunidade esportiva brasileira, trazendo consigo o evidente desgaste político, além do que,
2007 era um ano de forte apelo na área do esporte, em razão da realização dos Jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro e da consolidação da candidatura do País para sede da Copa do Mundo de
Futebol de 2014. Logo, o PL teria que ser votado naquele dia, impreterivelmente;

4.

Nessa mesma sessão legislativa havia outros Projetos de Lei de grande interesse e que também
necessitavam ser votados para entrar em vigor no ano seguinte, ou seja, existia diversidade de interesses e excessivo volume de trabalho naquele dia, trazendo grande agitação e enorme di iculdade
na condução das votações pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Nessas condições, inexistia
possibilidade de maiores articulações, pareceres, consultas e re lexão, en im, haveriam de ser aprovadas ou rejeitadas as emendas proposta pelo Senado “a toque de caixa”, sem uma avaliação mais
profunda de suas prováveis consequências políticas (rompimento do acordo construído no Senado
Federal, “costurado” com a participação do Governo e aprovado por unanimidade);

5.

Por sua vez, era inal de legislatura no Congresso Nacional, em razão das eleições ocorridas naquele
ano de 2006. Logo, não se tinha grande preocupação política com a consequência da derrubada das
emendas, além do que muitos deputados frustraram êxito de reeleição, de forma que ocorreria, em
seguida, uma recomposição de forças dentro do Congresso Nacional.

En im, era um momento de di ícil articulação política e diante dessa conjuntura o improvável aconteceu, com a “derrubada” das emendas, trazendo novamente à tona, e desta feita sob maior pressão (em razão
de exíguo tempo), o embate sobre a matéria, com os artistas voltando à carga e os esportistas na retaguarda,
tentando defender o que foi aprovado. Desta feita, não mais no Congresso Nacional, e sim diante do Presidente
da República, que haveria de sancionar ou vetar, total ou parcialmente, o texto da Lei aprovado pela Câmara dos
Deputados em votação inal.
Por certo, o veto traria consigo a frustração da comunidade esportiva, já a sanção representaria uma
ameaça à sistemática de incentivo ao meio cultural.
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Sem tempo para buscar uma solução negociada (ou renegociada) e de avaliar alternativas do ponto de
vista tributário/orçamentário (estávamos na última semana do mês de dezembro/2006) decidiu o Presidente
da República por uma saída inusitada, qual seja, sancionou a Lei da forma como foi aprovada na Câmara dos
Deputados e, logo em seguida, utilizou-se de uma Medida Provisória (MP) para modi icar seu texto, afastando
o con lito de interesses, porém, reduzindo a possibilidade de dedução em bene ício do esporte de 4% para 1%,
no que toca as pessoas jurídicas, ou seja, a partir de 2007 as empresas poderiam deduzir até 4% do Imposto de
Renda devido para investimentos em projetos culturais + 1% para projetos esportivos (total = 5%).
Tudo aconteceu “no limite”, através da Lei nº 11.438/06, seguida da Medida Provisória nº 342/06, publicadas no Diário O icial da União de 29/12/06 e 02/01/07, respectivamente.
Acompanhei atentamente todos esses fatos por meio da imprensa (rádio, jornal, TV, internet), especialmente através da TV Câmara e TV Senado, além de participar de debates no Centro Esportivo Virtual (www.cev.
org.br, listas: CEVLeis – Legislação Esportiva e CEVGestão – Gestão Esportiva), poderoso instrumento de integração da comunidade esportiva, de acesso e inscrição gratuita, bastando apenas um e-mail para recebimento e
envio de mensagens. E, diante de tantos sobressaltos, movimentos e acontecimentos inesperados, não poderia
deixar de narrá-los, para que ique registrado o momento histórico e todos saibam como foi di ícil o processo
legislativo que antecedeu e norteou a tão esperada gênese da Lei de Incentivo ao Esporte.
Registre-se, também, que toda essa epopéia foi efetivamente acompanhada por parte de nossos atletas e
dirigentes esportivos, do setor público e privado, que, articuladamente ou não, mas na medida de suas possibilidades, buscaram exercer seu papel de in luenciar na tramitação da matéria, em especial nos momentos em que
tudo parecia que iria refutar, tanto mais pelo “ataque” inesperado, desmedido e poderoso que sofreu na fase inal
de encaminhamento legislativo, pelos representantes do setor da cultura, em que pese seus legítimos interesses.
Finalizando este registro histórico, anote-se que em 02/05/07, a MP nº 342/06 foi convertida na Lei nº
11.472, sendo publicada no Diário O icial da União de 03/05/07, sacramentando seus efeitos de reduzir o percentual de dedutibilidade de 4% para 1% em razão das pessoas jurídicas, dos valores despendidos (gastos) em
bene ício de projetos desportivos. Por sua vez, no dia 06/08/07 foi publicado o Decreto nº 6.180, regulamentando a Lei nº 11.438/06, permitindo, en im, o início da operacionalização de seus mecanismos. Não obstante,
seguidas Portarias Ministeriais dispõem sobre os procedimentos administrativos do incentivo ao esporte.
Diante de tudo isso, referido conjunto normativo será objeto de detalhado estudo neste Manual Completo da Lei de Incentivo ao Esporte, visando integrá-lo e assim deslindar caminhos e procedimentos, visto que
é de fundamental importância conhecer todos os detalhes e exigências legais para que o encaminhamento dos
projetos e a posterior captação e utilização dos recursos ocorram dentro da mais absoluta legalidade, associado
à plena e iciência, sem descurar da impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos, consagrando seus verdadeiros desígnios, de estimular a prática desportiva por todo o nosso País.
É de se notar que, de nada adiantará todo o esforço aqui narrado, que antecedeu a criação da Lei de Incentivo ao Esporte, se este instrumento de fomento não for efetiva e amplamente utilizado.
Pelo que, nossa missão, de agora em diante, é enfrentar as formalidades legais (burocracia) exigida no
trato de recursos públicos (e não pode ser diferente, sob pena de malversação, desvios e conluios). Assim, não
podemos deixar intimidar pelas exigências da lei (que não são poucas), mas resignadamente cumpri-las, de
modo iel e rigoroso, objetivando colocar em execução inúmeros projetos em favor do esporte brasileiro.
O momento é de ação, de tal sorte que sem demora devemos elaborar bons projetos e trabalhar pela
captação dos recursos incentivados, demonstrando a todos – e em bene ício de todos – o poder transformador
do esporte na vida das pessoas, em todos os níveis e diferentes formas e situações, com atenção prioritária aos
menos favorecidos e excluídos de um modo geral (sejam pessoas, modalidades, regiões, etc.).
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Da mesma forma que os verdadeiros atletas não medem esforços na busca do melhor resultado, chegou
o momento dos verdadeiros dirigentes desportivos entrarem em campo, colocando-se diante de formulários,
planilhas, textos e cálculos, mobilizando pessoas e formando equipes de trabalho para planejamento e organização de projetos desportivos, isolando os “resmungões”, acomodados e derrotistas de plantão, a inal, recursos
foram disponibilizados, e temos que ter competência e agilidade em captá-los, vencendo mais este desa io, que
permitirá concretizar muitos de nossos sonhos, seja ele direcionado à educação para (e pelo) o esporte, à participação comunitária ou ao rendimento dos talentos esportivos.
Vamos à ação.
Nosso jogo começa agora.
En im, chegou a vez do esporte!
O autor [Primavera de 2007]
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CAPÍTULO 1

DOS INCENTIVOS AO DESPORTO
E SEUS ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

1.1. INTRODUÇÃO
A Lei nº 11.438/06 – Lei de Incentivo ao Esporte (L.I.E), regulamentada pelo Decreto nº 6.180/07, prevê
a possibilidade de pessoas ísicas e jurídicas destinarem uma parcela do imposto de renda devido em bene ício
de projetos desportivos elaborados por entidades do setor, após aprovados por uma Comissão Técnica composta por representantes governamentais e membros do setor desportivo e paradesportivo. Con igura-se, pois,
como uma forma alternativa de recolhimento do imposto de renda (IR), ou seja, ao invés de recolher todo o
montante devido pelas vias tradicionais, os contribuintes poderão destinar um percentual deste valor (PJ = 1%
e PF = 6%) “diretamente” em bene ício de projetos desportivos previamente aprovados, por uma das formas
prevista em Lei (patrocínio ou doação), conforme veremos, e, em seguida, abater os valores gastos no momento
do recolhimento, ou, em sendo o caso, obter sua restituição; servindo como mais uma estratégia (política pública)
para o desenvolvimento do esporte brasileiro.

Fig. 1.1 – Esquema zação da mecânica de funcionamento da Lei de Incen vo ao Esporte.

1.1.1. Relações Intersetoriais (1º, 2º e 3º Setor): De se notar que o mecanismo da Lei de Incentivo ao
Esporte, para que funcione a contento, necessita da ação de três diferentes partes e que, curiosamente, envolvem
os três setores, conforme a divisão clássica sociológica, quais sejam: na condição de “fomentador” do incentivo
o Primeiro Setor, ou Setor Público (Estado/Governo), pelo bene ício iscal trazido no bojo da Lei nº 11.438/06
e pelo papel que desempenha na análise, aprovação e iscalização dos projetos; na qualidade de “apoiador” o
Segundo Setor, ou Setor Privado (sociedades empresárias e contribuintes pessoas ísicas), habilitados para a
fruição do incentivo, e; na condição de “proponente” (executor) o Terceiro Setor, que engloba as associações
de ins não econômicos, na qual estão inseridas as entidades desportivas, que também podem ser classi icadas
como “entidades não governamentais” (ONG’s), pois, em que pese não integrarem o Setor Público, cumprem
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função de interesse social, no caso, com ações na área do desporto, pelo que, iguram como bene iciárias do apoio
autorizado pela legislação em comento, para ins de execução de projetos destinados ao fomento do desporto,
fechando o ciclo de relações necessárias e que confere efetividade à Lei nº 11.438/06. Desta forma, para que
a Lei de Incentivo ao Esporte surta os efeitos desejados, será preciso: (1) que as entidades habilitadas para o
encaminhamento de projetos (proponentes) o façam com intensidade e qualidade; (2) que o Governo Federal,
através do Ministério do Esporte / Comissão Técnica, tenha agilidade na tramitação e aprovação dos projetos
que atendam as exigências da legislação; (3) que os apoiadores (pessoas ísicas e jurídicas) façam a destinação
dos recursos em bene ício dos projetos aprovados; (4) de posse dos recursos, que os proponentes executem
iel e rigorosamente o objeto previsto, e; (5) inalmente, seja feita a devida prestação de contas e avaliação dos
resultados alcançados, demonstrando a regularidade no manejo dos recursos de origem pública e os bene ícios
trazidos para o desporto brasileiro.
1.1.2. Convergência de interesses: Chama atenção também que, diante da relação complexa decorrente do envolvimento desses três setores sociais, cujas premissas e cultura organizacional naturalmente se assentam em bases distintas, é preciso que haja um trabalho de articulação das partes, promovido pelo condutor do
processo (proponente), de modo que além de suas expectativas, consiga atender a dos demais setores (governo
e apoiadores), e dessa fusão de interesses legítimos se opere a viabilidade do projeto. Por outras palavras, o
proponente, que inicia o ciclo de relações e interage perante o governo e os apoiadores, deve ter habilidade para
identi icar demandas de interesse mútuo (relevantes) e, nesta direção, elaborar e propor projetos que sejam
factíveis à sua realidade e capacidade de ação, atento às formalidades legais, buscando com isso sua aprovação
integral perante o governo (Comissão Técnica); de outro lado, precisa identi icar apoiador(es) que valorize(m)
atributos que marcam o projeto, notadamente pelo apelo de marketing esportivo ou de responsabilidade social.
1.1.3. Responsabilidade administrativa: Para tanto, é preciso conhecer profundamente a legislação
da matéria, pelo que, neste Manual, é nosso desejo detalhar todas as disposições previstas, inclusive nas Portarias Ministeriais especí icas e outras normas que lhe sejam relacionadas, sempre de forma integrada, sistemática e didática, procurando esclarecer todos os seus aspectos e nuances, permitindo àqueles que pretendam
captar recursos incentivados elaborar projetos da forma segura, adequada e, sobretudo, responsável, conscientes de que estarão pleiteando recursos que são de origem pública (havidos em razão da renúncia de arrecadação direta), logo, devem estar comprometidos em obter a máxima e iciência associada a total transparência,
sempre aptos para o atendimento de ações de iscalização e preparados para a prestação de contas na forma e
tempo determinado.
1.1.4. Aceleração do crescimento no setor desportivo: Espera-se que o incentivo iscal ao esporte
seja realmente signi icativo (efetivo), capaz de promover a tão desejada “aceleração do crescimento” no setor
desportivo brasileiro, alavancando ações em diferentes segmentos (educacional, de participação e de rendimento). Entretanto, é certo que a captação di icilmente atingirá seu teto máximo nos primeiros anos de vigência, visto que será necessário todo um período de capacitação dos gestores desportivos, que permita estabelecer uma dinâmica de planejamento, organização, direção e controle de ações que concretizem a conexão entre
aqueles que poderão deduzir valores de seu imposto de renda devido (apoiadores diretos) e os que poderão
encaminhar os projetos desportivos (proponentes/executores), passando pela necessária avaliação e aprovação da Comissão Técnica intergovernamental (com membros do governo e do setor desportivo).
1.1.5. Lógica das leis de incentivo: Rea irme-se, portanto, a própria lógica das leis de incentivo, que
é de alçar determinado segmento a novos patamares, adquirindo uma feição mais pujante e penetrando de
forma mais signi icativa na vida das pessoas e que, pela “musculatura” alcançada no período, tenha condições
de seguir adiante – independente de incentivos iscais – sob uma condição renovada, em face da estruturação
que se lhe permitiu no período bene iciado. Seu escopo não é de constituir-se em uma política pública permanente, pois, neste sentido, correta seria a formulação de uma própria política de Estado, ou seja, que o Governo
assumisse o comando das ações que pretende ver implementadas por via da “renúncia iscal condicionada”. De
outro lado, o mecanismo de incentivo faz com que as iniciativas sejam modeladas pelo próprio setor desportivo,
invertendo a polaridade Governo – Sociedade, isto é, a destinação dos recursos será pautada por iniciativa das
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entidades desportivas combinada com a fruição de apoio pelos contribuintes, cabendo ao Governo Federal /
Ministério do Esporte (Comissão Técnica) avaliar o enquadramento e adequação dos projetos encaminhados
(interesse público) e a regularidade da entidade proponente, acompanhando sua execução e iscalizando a utilização dos recursos. Sendo assim, permite avançar sob rumos determinados pela Sociedade, reduzindo forças
e in luências políticas.
1.1.6. Novos patamares para o esporte: Portanto, coloca-se sob a responsabilidade dos dirigentes
desportivos a participação na construção de novos patamares para o desporto brasileiro, e só o tempo dirá da
su iciência e bom aproveitamento de tais recursos, inclusive da eventual necessidade de serem ampliados e/
ou estendidos por novos períodos. Fato semelhante ocorre com a Lei de Fomento à Atividade Audiovisual (Lei
nº 8.685/93), cujo período de validade inicial alcançava o ano de 2003, e que vêm sendo prorrogado seguidas
vezes (atualmente a Lei nº 12.375/10 estendeu seus efeitos até o exercício iscal de 2016, inclusive).
1.1.7. Legitimidade da política de incentivo por via do beneϐício ϐiscal: A legitimidade para instituição da Lei 11.438/06 encontra-se na própria Constituição Federal, que prevê como sendo um “dever do Estado
fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um” (art. 217), com a destinação de
recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos especí icos, para o desporto
de alto rendimento (inciso II) e o incentivo ao lazer, como forma de promoção social (§ 3º). Não menos, dispõe a
Lei nº 9.615/98, em seu art. 2º, inciso V, que o desporto é um DIREITO INDIVIDUAL E SOCIAL. Mais adiante, em
seu art. 56, determina que: 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 especí icos
constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos provenientes
de: (V) incentivos iscais previstos em lei.
1.1.8. Novos setores beneϐiciados por via de incentivo ϐiscal: A política de incentivo iscal de dedução
para estímulo de setores especí icos da sociedade tem sido implementada com vigor nos últimos anos pelo Governo Federal. Após a publicação da Lei 11.438/06 veri icou-se a instituição de instrumento semelhante em bene ício
dos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, através da Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, e, ainda,
em apoio à atenção da saúde de pessoas com de iciência, por via da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012.
Não obstante tramitam no Congresso Nacional outros projetos destinados a conceder incentivos iscais com base
no imposto sobre a renda para setores diversos, como, por exemplo: para apoio a projetos de preservação do meio
ambiente (PL 5974/2005). Não obstante o próprio incentivo ao esporte tem sido objeto de proposituras visando
ampliar seu prazo de vigência bem como o limite de dedução do imposto de renda devido pela pessoa jurídica (de
1% para até 4%). Logo, é preciso manter-se constantemente atualizado sobre as mudanças e inovações na legislação tributária nacional, especialmente quando afetam os limites globais de dedução do imposto de renda (vide
subitem 1.10.5 e 1.11.3), garantindo segurança jurídica na fruição dos incentivos.

1.2. CENÁRIO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
É fator decisivo, para ins de utilização da Lei de Incentivo ao Esporte, saber contextualizar e identi icar
os melhores caminhos a serem seguidos, aproveitando oportunidades e compreendendo as ameaças e di iculdades, a im de minimizá-las. En im, é preciso ter claro o papel de cada um para que esta Lei produza seus
efeitos, especialmente identi icando:
1.2.1. Proponente: Qual sua missão enquanto entidade desportiva; quais seus objetivos de curto, médio e longo prazo (planejamento); qual é sua capacidade de ação própria (condição ísica, material, humana e
inanceira); seu histórico de atuação (realizações); suas alianças estratégicas (parcerias); seu papel no cenário desportivo (local, regional, estadual, nacional e/ou internacional); seu segmento de atuação (entidade de
administração e/ou prática do desporto); seu foco quanto à natureza e inalidade do desporto (educacional,
participação ou rendimento); qual/is modalidade/s contempla; que faixa socioeconômica alcança, dentre outros fatores relevantes.
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1.2.2. Apoiadores potenciais: Localização; proximidade e a inidades com o proponente; formas de acesso às pessoas com poder de decisão no caso de empresas (departamento próprio, através de seus diretores, mecanismos de seleção de projetos); seu enquadramento para fruição do incentivo; o montante estimado passível
de destinação; situação iscal (não impedimento para dedução do incentivo); forma de apuração do imposto (trimestral ou anual); mercado de atuação (segmento, alcance geográ ico, público consumidor); histórico de ações de
marketing e de responsabilidade social (identi icação da vocação de apoio); fruição de outros incentivos (cultura,
audiovisual, fundo da criança e do adolescente); canais de comunicação (internet, telefone, e-mail); concorrentes.
1.2.3. Governo Federal: Sua expectativa em relação aos projetos, quais estão sendo aprovados, rejeitados, em execução (região, inalidade, valor, proponente); quais os motivos determinantes para aprovação ou
rejeição (análise das atas); calendário das reuniões; tempo médio de tramitação interna; setor encarregado
da pré-análise; meios de comunicação com seus responsáveis (telefone, e-mail, pessoalmente); informações
disponibilizadas pelo site o icial (www.esporte.gov.br). Consciente do ambiente de atuação pode o proponente
buscar os melhores caminhos e soluções, sendo a proposta deste Manual facilitar toda essa trajetória.

1.3. METODOLOGIA DE ESTUDO ADOTADA NESTE MANUAL
Este Manual foi elaborado tendo por base e sequência lógica a Lei nº 11.438/06 e sua regulamentação
advinda do Decreto nº 6.180/07, assim como das Portarias que lhe são especí icas e demais procedimentos editados pelo Ministério do Esporte, de tal sorte que esse conjunto normativo será analisado pontualmente, artigo
por artigo, parágrafo por parágrafo, conforme técnica relacionada nos subitens a seguir.
1.3.1. Enunciados: Antes de abordar um tópico da legislação é feito um enunciado destacando seu
objeto principal, seguido da referência legislativa.
1.3.2. Reprodução da legislação: Em seguida, reproduzimos a norma em comento, na sua íntegra,
consorciando, quando for o caso, o texto da Lei nº 11.438/06, do Decreto nº 6.180/07 e das Portarias especí icas, visando promover uma integração normativa consistente e a ixação de seu conteúdo, permitindo ainda a
análise crítica do leitor quanto à abordagem que fazemos.
1.3.3. Comentários pontuais: Por im, a norma é fragmentada e comentada nos seus detalhes, visando
extrair seu melhor entendimento e consolidando sua compreensão.
1.3.4. Normas correlatas: Sempre que o texto da legislação izer referência expressa a outra norma,
procurar-se-á também abordá-la, evitando dúvidas e incompreensões. Da mesma forma, havendo correlação do
tema em análise com outras leis, decretos, portarias ou atos normativos, buscar-se-á estabelecer tal vinculação,
permitindo sua abordagem de forma integrada (não isolada).
1.3.5. Ilustrações: Para facilitar a compreensão dos elementos da legislação e mesmo visando sua memorização, determinados temas serão expostos também em forma de quadros, grá icos e luxogramas ( iguras).
1.3.6. Roteiro para elaboração de projetos desportivos – preenchimento do formulário eletrônico:
Capítulo exclusivo com técnicas e recomendações para preenchimento dos formulários o iciais, com vasta gama
de exemplos.
1.3.7. Elementos e fases de tramitação do projeto desportivo: Mapeamento das fases de tramitação
do projeto desportivo dentro de uma visão geral (elaboração, cadastramento, encaminhamento da documentação, pré-análise, aprovação, captação, execução e prestação de contas), também disposto em capítulo próprio.
1.3.8. Estratégias para captação de recursos para projetos aprovados: Dicas de como obter sucesso nas solicitações de doação e patrocínio para projetos em fase de captação (Capítulo 11).
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1.3.9. Texto integral da legislação e demais atos normativos: Ao final do Manual encontra-se o texto
integral da legislação em análise, incluídas as Portarias do Ministério do Esporte sobre o tema; modelo de recibo; formulários para prestação de contas e Manual de Identidade Visual. Tenha-se em conta que os exemplos,
cálculos e projeções que iremos apresentar são de caráter meramente ilustrativo, sendo que cada caso requer
uma análise particularizada, diante de aspectos como: perfil do proponente, finalidade do projeto, período de
aprovação e de captação, situação fiscal do apoiador, legislação tributária em vigor. Igualmente, este Manual
é dirigido de forma prioritária a dirigentes desportivos, profissionais e estudantes de educação física, atletas,
consultores, advogados, gestores públicos e, subsidiariamente, a contadores, pelo que, estão realçadas interpretações e explicações sobre a Lei e sua regulamentação complementar no plano geral, e não especificamente
orientadora de seus aspectos contábeis, que exigem técnica e linguagem diferenciada.

1.4.

POSSIBILIDADES DA DESTINAÇÃO DOS INCENTIVOS AO DESPORTO

1.4.1. Adquira
Amplitude daseu
legislação:
A Lei de Incentivo
ao Esporte
não estabelece limites
quanto às possiexemplar
com preço
promocional
em
bilidades de destinação dos recursos, mas parâmetros de enquadramento, cabendo ao proponente demonstrar
a viabilidade de seu projeto e a compatibilidade com as finalidades da lei, estabelecidas no sentido da: implementação, prática, ensino, estudo, pesquisa e desenvolvimento do desporto; nas suas vertentes: educacional,
de participação e de rendimento (não profissional), como veremos em detalhes neste Manual. Neste amplo
contexto, poderão ser apresentados projetos visando desde a construção e reforma de instalações esportivas,
passando pela aquisição de equipamentos, materiais e contratação de serviços relacionados à prática desportiva, alcançando inclusive a promoção de eventos de natureza desportiva ou o custeio da atividade de atletas ou
equipes de rendimento (não profissionais), até programas de práticas desportivas regulares (núcleos e centros
de treinamento), dentre outras ações do gênero.

www.incentivoaoesporte.com.br

1.5.

MODALIDADES ESPORTIVAS BENEFICIADAS

1.5.1. Liberdade de apresentação: Não existe qualquer restrição quanto às modalidades esportivas
que podem ser atendidas através da Lei de Incentivo, admitindo-se o encaminhamento de projetos vinculados
a qualquer uma delas (projetos especializados) ou mesmo destinados à promoção de mais de uma modalidade
(projetos poliesportivos, ecléticos), com exceção daquelas praticadas de modo profissional. Destaque-se, também, que não há na Lei qualquer elemento que remeta ou restrinja os benefícios a uma determinada categoria de
modalidade esportiva, portanto, todos os segmentos podem buscar os recursos incentivados (individual, coletiva,
terrestre, aquática, aérea, hípica, motorizada, intelectiva, radical, de aventura, olímpica, não-olímpica, paralímpica, tradicionais, novas, derivadas, etc.). Pois bastará que se demonstre que o objeto do projeto é, de fato, relacionado a uma atividade considerada desportiva, para que se habilite aos benefícios da Lei (vide subitem 9.4.21).
Neste aspecto, é certo que muitas modalidades são imediatamente reconhecidas como práticas do gênero, como:
futebol, vôlei, basquete, handebol, atletismo, esgrima, natação, dentre tantas outras. Mas não se descarte, de outro
lado, que existe controvérsia quanto a determinadas práticas, isto é, se realmente podem ser reconhecidas como
modalidades esportivas, como, por exemplo: os jogos de vídeo (videogame); os jogos virtuais (via web), os jogos
mecatrônicos (entre robôs), dentre outros gêneros de competição. Caberá, pois, ao proponente, demonstrar que
o objeto de seu projeto é efetivamente uma prática desportiva, restando à Comissão Técnica decidir pelo seu reconhecimento ou não, em parecer fundamentado, admitido um pedido de reconsideração (vide item 5.13).
1.5.2. Definição enciclopédica do termo “esporte” na atualidade: Segundo Manoel Gomes Tubino
(1939-2008), um dos maiores intelectuais da área de nossa época, em sua inigualável obra “Dicionário Enciclopédico Tubino do Esporte” (1ª Ed. Senac Editoras, RJ, 2007), define o termo “esporte contemporâneo” pela
seguinte descrição: “Fenômeno sociocultural cuja prática é considerada direito de todos e que tem no jogo o seu
vínculo cultural e na competição seu elemento essencial, o qual deve contribuir para a formação e aproximação
dos seres humanos ao reforçar o desenvolvimento de valores como a moral, a ética, a solidariedade, a fraternidade e a cooperação, o que pode torná-lo um dos meios mais eficazes para a convivência humana (Tubino, 2003)”.
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