
^&§"IdTÀs*{tbltir k{Isbttoà

coMtssÃo DE EDUCAÇÃO, ClÊNClA, TECNOLOGIA, CULTURA E DE§PORTO

PARECERN" 002ZlZ02l o. s. N' 004512021
EMENTA Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 9112021, que "Dispõe sobre a criação do Programa

Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Profissional do Estado de Mato

Grosso Ranulpho Paes de Barros",
AUroR: Deputado Allan Kardec.

l^

RELAToR(A): DEPUTADo(A) ft r\o', \r*\*

I _ RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria

de Serviços Legislativos, por meio do Processo n' 13512021, Protocolo no

727l202l,lido na 2u Sessão Ordinária (1010212021).

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n.o

glll2)2l, de autoria do Deputado Allan Kardec, que "Dispõe sobre a criação do

Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Profissional do

Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Barros", conforme descrito abaixo:

Art, lo Fica instituído o Programa Estqdual de Apoio ao

desenvolvimento do Futebol Profissional do Estado de Mato Grosso

Ranulpho Paes de Batos, ficando o Poder Executivo autorizado a

destinar recursos para os clubes defutebol profissionql habilitqdos a

participar do Campeonato Estadual da 1'divisão.

os autos foram tramitados pela secretaria de serviços

Parlamentar, com a FICHA TECNICA, expedida em 2410212021, citando quo

não foram encontradas ocorrências que impeçam o seguimento da análise, nos

moldes preceituados pelo Regimento Interno desta Casa de Leis.

Em 2510212021, os autos foram enviados ao Núcleo social,

conforme artigo 369, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, paru a

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto , para a emissão

de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

É o relatório.
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II - PARECER:

Cabe a esta Comissão, de acordo com o Art.369, inciso III, do

Regimento Interno, manifestar-se quanto ao mérito de todas as proposições

oferecidas à deliberação da Casa e assuntos concernentes a educação e instrução

pública ou particular a tudo que disser respeito ao desenvolvimento educacional,

artístico e desportivo.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o

Regimento Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei

que trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se

houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ov intranet da

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o assunto, conforme

Ficha Técnica apresentada no processo em manejo, não foram encontradas

ocorrências que impeçam o seguimento da análise, nos moldes preceituados pelo

Regimento Interno desta Casa de Leis.

sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser

avaliadamediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

o projeto de lei em análise ter por objetivo a criação do

programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Profissional do

Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Barros. Segundo o nobre Deputado,
,,o fomento ao lazer e ao turismo regional será fortalecido com a melhoria do

Campeonato Estadual de Futebol Profissional em Nosso Estado com o

reconhecimento da qualidade do mesmo que irá gerqr empregos, investimentos

diverso e lazer à nossa PoPulação".

A legislação esportiva no Brasil vem avançando nas ultimas

décadas, e passou a tratar da profissionalização e da regulamentação dos

contatos de trabalho entre os clubes, que passaram a ser tratados como empresas

e os atletas, que passaram e ter contratos regidos pela CLT. Vejamos:

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Secretaria Parlamãntar da Mesa Dirêtora I Núclêo Social
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"A Lei Zico (Lei n'. 8.672/93) surgiu durante um quadro de

mudanças no que se refere à presença e inJluência do Estado

nas entidades e práticas esportivas, propondo novos rumos e

alternativas ao panoranta do esporte (particularmente, o

futebol) no início dos anos 90".

(.)

"Em l99B sancionou-se a Lei n". 9.615, conhecida como "Lei
Pelé". Ela trouxe dois temas polêmicos, o primeiro, a

transformação dos clubes em empresas e o segundo, a extinção

gradual do passe, Transformou'se a natureza do vínculo
desportivo do atleÍa com o clube em acessória ao respectivo

vínculo empregatício. Encerrado o contrato, também se encerra
qualquer vínculo entre o iogador e o antigo clube. Haveria unt

contraÍo bilateral eníre atleta e clube sem requisitos que

deixassetn o atleta "preso" ao.fim da relação obrigacional. (...)

"Os atletas, então, passaram a ser encarados dentro da CLT
(Consolidação das Leis de Trabalho), usufruindo de direitos
lrabalhistas como o recebimento regular de seus salários (onde

o atrqso do pagamento por tenxpo maior que três meses

possibilita ao atleta seu desligamento do clube). O vínculo

empregatício, enÍ.ão, deixa de ser permanente (passe),

Íerminando com o.fim do contrato, independente do pagamento

de qualquer quantia ou cohrança. Á extinção unilateral
antecipada do contrato pode ocorrer ntediante uma

compensação financeira, denominada clirusula penal. Assim,

tanto clube conto atleta, se possuírem melhores propostas de

negócios podem rescindir o contrato mediante pagamento de

indenizaçiio".t

outra legislação de destaque que regulamenta os contratos,

financiamentos, o processo orçamentário e Íinanceiros dos clubes de futebol

brasileiro é a Lei no 961 511998, modificada pela Lei 13.15512015, vejamos:

LEI N' 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998, Institui normas

gerais sobre desporto e dá outras providências.

(...)

Art. 3q O desporto pode ser reconhecido em qualquer das

seguintes manifestações:

(...)

, https:/iwww.efdeporles.conVefd I I I /legislacao-desportiva-brasileira-caso-do-Í-utebol-c-a-lei-do-passe.htm
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III - desporto de rendimento, praticado segundo normas
gerais desta Lei e regras de prática despoúiva, nacionais e

internacionais, com a Íinalidade 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 intervenção desportiva,
com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e

quantitativo da prática desportiva em termos recreativos,

competitivos ou de alta competição.
pela Lei n" 13.155" de 2015)

(Incluído

§ 1'O despoúo de rendimento pode ser organizado e

praticado: (Renumerado do parásrafo único pela

Lei n" 13.155. de 2015)

I - de modo proÍissional, caracterizado pela remuneração
pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a

entidade de prrôtica desportiva; (...)

Segundo alguns especialistas e analistas desportivos a Lei Pró-

Futebol, Lei no 1315512015 que tem por finalidade "estabelecer princípios e

práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e

democráticapara entidades desportivas profissionais de futebol, cria o Programa

de Modernizaçdo da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro e

dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das referidas entidades" cria entre

outras obrigações, a necessidade de sanear as dívidas e organizar as finanças do

clube desportivo, bem como a regularidade nas obrigações trabalhistas e

empresariais para terem o direito de ingresso nas competições estaduais e/ou

nacionais.

O futebol, esporte que é considerado a paixão nacional e, sem

dúvidas, o mais popular do mundo, começou a ser praticado na Inglaterra, no

século XVII. À época, o esporte não tiúa o formato que tem hoje e tampouco

era chamado de "futebol". Isso só aconteceu décadas depois, com a criação das

regras.

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora I Núcleo Social

Comissãn de Educaçâo, Ciôncia, Tecnologia e Desporto.
Sala 204 - 2o Piso E-mail: nuc eosocialÍôal.mt.oov.br Telefones: (65) 3313-6908 (65) 3313-69'15 ELA



A§"h/ÍY
Àrs(rIrlcit !e#ishll.à

COTUtSSÃO DE EDUCAÇÃO, CtÊttclR, TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO

Hoje o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário,

proporciona eventos globais, transforma atletas de todas as origens

em ídolos internacionais e utiliza da mais alta tecnologia em transmissões e

equipamentos esportivos. No entanto, a história do futebol não começou assim.

O esporte trilhou uma longa jomada, sem neúum tipo de glamour e com poucos

holofotes, até chegar a esse patamar.

O futebol chegou ao Brasil em 1894. Charles Miller, um
jovem filho de ingleses que chegou a São Paulo após realizar
seus estudos na Europa, trouxe consigo bolas e regras para
a prática do futebol no país.

A prática do futebol, no Brasilo foi realizada pela primeira
vez pelo São Paulo Athletic Club, formado por colonos

ingleses, mas o primeiro clube formado, especialmente para
a prática do futebol, foi a Associação Atlética Mackenzie
College, em 1898.

O crescimento do futebol no Brasil acabou fazendo com que

o espoúe mais praticado na época, o remo, viesse a ficar em

segundo plano, chegando a ser qua§e esquecido pelos

brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de

remo tornaram-se clubes de futebol, como

o Flamenso, @1!4-.1@ e Dp1[g[ggg, no Rio de Janeiro.
A primeira equipe de futebol carioca foi o Fluminense
Football Clube, fundado no ano de 1902.

A Seleção Brasileira foi fundadt eml9l4, mas, antes do

primeiro jogo oÍicial, houve uma fase chamada de Pré-
Seleção, na qual as equipes combinadas de clubes regionais
jogavam contra os países vizinhos.

O futebol sofreu uma grande resistência quanto

à proÍissionalização. A elite contestava que o futebol não

poderia ser praticado como uma profissão pelos integrantes
da camada mais pobre da sociedade, pois, como

consequência do desemprego, esses teriam mais tempo para

os treinos nos confrontos com as equipes formadas por
burgueses.

No Brasil, inicialmente, as equipes de futebol eram

formadas por estudantes brancos e ricos. Com o tempo,

algumas equipes foram abrindo as portas para acolher
jogadores que não pertenciam à classe alta, incluindo
negros. Entre os clubes, o Vasco foi um dos que mais

coottib,rio para a profissionalizaçío do futebol no Brasil' A
equipe incluiu mulatos e negro§ e conquistou títulos, o que
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colaborou para a quebra do monopólio do jogador
branco no futebol.

Logo o futebol foi se popularizando no Brasil, que é

atualmente o país com maior número de títulos ne Çgla dq

Mundo. O principal iogador de futebol de todos os

tempos, Pelé, também é brasileiro, assim como Marta,
jogadora ainda em atiüdade e considerada a melhor do
mundo.2

No Brasil, os clubes de futebol disputam nacionalmente

o Campeonato Brasileiro em várias divisões e a Copa do Brasil, que são regidos

pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Hâ, ainda, campeonatos

regionais comandados pelas federações locais. As principais equipes também

disputam alguns torneios sul-americanos, como a Copa Libertadores da

América e a Copa Sul-Americana. O Futebol em Mato Grosso,

O futebol continua sendo um esporte que interessa a grande

parte da população brasileira, quer seja para sua práttica, quer seja apenas para

comentar ou torcer paru a equipe favorita.

No estado de Mato Grosso a modalidade de futebol já foi

representada por equipes que disputarÍIm grandes competições nacionais e

alcançaram recoúecimento das demais unidades da federação. No entanto, ao

longo do tempo foi marcado pela diminuição de investimentos financeiros nas

equipes, menor presenga de torcedores nos estádios, que por sua vez passaram a

não conseguir mais os resultados anteriormente obtidos. Vejamos um pouco do

histórico do futebol mato-grossense:

Em 26 de maio de 1942, em Cuiabá-MT, foi fundada pelos

clubes e ligas: Americano Esporte Clube, Clube Esportivo

Dom Bosco, Estado Novo Esporte Clube, Paulistano Futebol

Clube, Terceiro Distrito Esporte Clube, Liga Esportiva de

Corumbá, Liga Mirandense de Futebol, Liga Esportiva

Aquidauanense, Liga Municipal de Amadores de Campo

Grande e Liga Três-lagoense de Desportos, a Federação

Matogrossense de Desportos (FMD), denominação

originária da Federação Matogrossense de Futebol (FMF),

com a finalidade de gerir o futebol no estado.

thttps://brasilescola.uol.com.brleducacao-fisica/historia-do-futebol,htm
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A proÍissionalização do Futebol Matogrossen§e ocorreu em

1967, na gestão do coronel Hélio de Jesus da Fonseca. Seu

primeiro campeão foi o Clube Esportivo Operário Yárzea'
grandense, "o chicote da fronteira" presidido pelo

habilidoso e astuto desportista Rubens Baracat dos Santos,
66o Velho Guerreiro".

O Cuiabá Esporte Clube, equipe comandada pelo ex-

Paraná, Allan Aal, garantiu o acesso para a Série A do

Campeonato Brasileiro de 2021. Com isso, e após 35 anos,

um clube mato-grossense retorna à elite do futebol nacional.

A última equipe do Estado que disputou o certame foi o

Operário Ylrzea-grandense, em 1986. Dom Bosco e Mixto
já participaram em anos anteriores. Na época, â vaga era

oriunda do campeonato estadual, seletivas regionais ou

indicações.3

Consta-se pela Federação Mato-grossense de Futebol que entre

os clubes filiados, e que já foram filiados, ou que disputaram edições do

Campeonato Mato-Grossense da 1u ou da 2u Divisão, o Estado de Mato Grosso

possuiu cerca de 50 clubes de futebol en 27 municípios do estado. E ainda,

segundo dados da tabela de regulamento do estadual 2020, diwlgado pela

federação mato-grossense de futebol, 10 equipes de futebol disputaram o

campeonato naquele ano.

Nesta mesma liúa de pensamento, o Nobre Deputado

argumenta em sua justificativa:

"O Estado de Mato Grosso possui grandes times profissionais

de futebol aptos a figUrar no panteão do esporte nacional, mas, contudo, carecem

de incentivo financeiro efetivo para atingir esse nível.

Esse ano de 2.021, como exemplo, um time de futebol

profissional do Estado galgou o direito de participar do campeonato nacional de

futebol em sua primeira divisão.

Para isso contou com o apoio financeiro de empresas e

torcedores que lhe permitiram a melhoria de sua capacidade técnica e

profissional.

Assembleia Lêgislativa do Estado de Mato Grosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora I Núcleo Social
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O esporte profissional, futebol, em no§so Estado possui ampla

possibilidade de atingir o mesmo feito e, com isso, desenvolver o esporte e o

turismo para todos.

O projeto de lei destina parte dos valores do FUNDED para

esse objetivo, que poderá, ainda, ser acrescido de valores enviados por outros

órgãos.

O repasse dos valores para a Federação Matogrossense de

Futebol obrigará a usar tais valores em suas despesas normais, com a devida

prestação de contas aos Órgãos Públicos e, em contrapartida, terâ de destinar de

suas cotas de patrocínio , no mesmo valor, em repasse igualitários para os times

de futebol com a atividade de categorias de base juvenil e feminino.

Essa exigência levará

desporto que irão ampliar a exposição

jovens para se dedicarem ao desporto

qualidade de vida.

a formação de atletas proÍissionais do

de suas carreiras, com o incentivo de

e, com isso, podendo melhorar a sua

Certamente o desenvolvimento do futebol estadual profissional

irá gerar desenvolvimento regional nas cidades polos que atuam, com a

ampliação do número de torcedores e empresas dispostas a investir nas suas

agremiagões.

Esse é o incentivo que o esporte profissional de futebol

estadual necessita para sua melhor estruturação e atividade."

Neste sentido, foi proposto o Projeto de Lei n" 9ll202l com a

finalidade de criar o Progtama Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do

Futebol Profissional do Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Barros.

Assim, considerando que o atual momento econômico e político do Brasil exige

políticas públicas colaborativas e que favoreçam os setores produtivos, entre eles

a produção de cultura, esporte elazer, que é capaz de estimular a getaçáo de toda

uma cadeia de produção no turismo e comércio do Estado, manifestamo-nos

favoravelmente à aprovação do projeto no que diz respeito ao seu mérito,

conveniência e oportunidade.
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É parecer.

III - VOTO DO RELATOR:

CULTURA E DESPORTO

PROPOSIÇAO N' PARECER N' o.s. N'
PL 9y2020 02212021 004512021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 9112021, que "Dispõe sobre a criação

do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol

Profissional do Estado de Mato Grosso Ranulpho Paes de Barros".

APROVAÇÃO
Deputado Allan

Pelas razões

do Projeto de

Kardec.

expostas, quanto ao mérito, voto pela

Lei (PL) no 9t12021, de Autoria do

FAVORAVEL A APROVAÇÃO.

PREJUDICIDADEiREJEIÇÃO,VOTO RELATOR:
x
tr
tr

SPMD/NUS/CECTD/ALMT, em de

ASSINATURA DO RELATOR:

,ffit**t
https ://www. campeoesdofu tebol. com.br/clubes-amadores.html

https://www,campeoesdofutebol.com.br/mato gro§so-historia.html
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