
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ofício n° 18/2019/CALJ (SEI - 0211055)
Brasília-DF, 16 de abril de 2019. 

A Sua Excelência a Senhora
DENISE CASANOVA VILELLA
Promotora de Justiça - Coordenadora da Comissão Permanente da Infância e Juventude -
COPEIJ/GNDH
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80
Porto Alegre - RS   CEP: 90050-190
Email: caoinfancia@mprs.mp.br

Assunto: Levantamento legislativo sobre Projetos de Lei que tratam de Centro de
Treinamento Desportivo

Senhora Coordenadora da Comissão Permanente da Infância e Juventude,

Em resposta ao Ofício n° 42, de 9 de abril de 2019, informo que a Comissão
de  Acompanhamento  Legislativo  e  Jurisprudência  realizou  o  seguinte  levantamento  dos
projetos  de  lei  em  andamento  nas  casas  legislativas  federais,  que  tratam  de  Centros  de
Treinamento Desportivo:

1) O Projeto de Lei n° 1.153/2019 (SEI 0212825) altera a Lei nº 9.615, de
24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências (Lei
Pelé), para dividir em seções o Capítulo V – DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL
e para acrescentar dispositivo relativo aos atletas de base. Trata-se de disciplinar os direitos
assegurados  aos  atletas  de  base  e  a  fiscalização  das  condições  de  segurança  dos
alojamentos. 

Esse projeto de lei foi iniciado no Senado Federal, no dia 26 de fevereiro de
2019, e apresentado pelo autor Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB). 

No dia 13 de março, a matéria do projeto foi distribuída ao relator Senador
Romário (PODEMOS/RJ), que apresentou Relatório Legislativo (SEI 0212869), no dia 28 de
março, com voto pela aprovação do Projeto e acrescenta dispositivo relativo aos atletas de
base. 

No que tange à tramitação, o projeto se encontra na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte do Senado Federal e no dia 17 de abril a matéria foi incluída na pauta da
reunião. Destaca-se que a matéria consta da Pauta da 8ª Reunião da Comissão, agendada para o
dia 23 de abril de 2019. 

2) O Projeto de Lei do Senado n° 68/2017 (SEI 0212942) institui  a Lei
Geral  do Esporte,  que dispõe sobre  o Sistema Nacional  do Esporte,  a  Ordem Econômica
Esportiva, a Integridade Esportiva, o Plano Nacional para a Cultura e Paz no Esporte. 
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O projeto foi apresentado, no dia 08 de março de 2017, com a autoria da
Comissão Diretora do Senado.  

No que concerne aos Centros de Treinamento Desportivo, o Projeto cita na
Seção VIII - Do Contrato de Formação Desportiva, Art. 97, §1°, II, d, que será considerada
formadora de atleta a organização esportiva que "manter alojamento e instalações esportivas
adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade."

A última tramitação foi  no dia 14 de fevereiro  de 2019.  O PLS está na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e a relatoria foi mantida com
o Senador Roberto Rocha. 

3) O Projeto de Lei n° 783/2019, de autoria da Deputada Federal Clarissa
Garotinho (PROS-RF), altera a Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998 (Lei Pelé) para incluir
dispositivos  de  higiene,  segurança  e  salubridade  aos  alojamentos  de  clubes e  entidades
desportivas e dá outras providências.

Esse projeto foi apensado ao PL 591/2019 pela Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, no dia 11 de março de 2019. 

4) O Projeto de Lei 1.730/2019, de autoria do Deputado Federal Luiz Lima
(PSL/RJ), altera a Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, que dispõe sobre as normas gerais do
desporto, para incluir novos requisitos para a certificação de entidades desportivas formadoras
e estabelecer mecanismos de responsabilidade solidária no caso de descumprimento.

Esse projeto foi apensado ao PL 591/2019 pela Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, no dia 08 de abril de 2019. 

5) O Projeto de Lei 804/2019, de autoria do Deputado Federal Rafael Motta
(PSB/RN), altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto  e  dá  outras  providências  (Lei  Pelé),  para  garantir  segurança,  saúde  e  formação
educacional de atletas que atuam nas categorias de base.

Esse projeto foi apensado ao PL 591/2019 pela Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, no dia 20 de março de 2019. 

6) O Projeto de Lei n° 591/2019 (SEI 0213061), de autoria do Deputado
Federal Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP/RJ), inclui o §14 º ao artigo 29 da Lei 9.615 de 24 de
março  de 1998,  que  institui  normas gerais  sobre  o  desporto,  devendo vigorar  a  seguinte
redação: 

Art.  29,  §14º.  Aos  clubes  esportivos  profissionais  de  todo  o  país  que
desejarem manter atletas em seus alojamentos internos, fica estabelecido que se cumpram as
seguintes  obrigações:  (NR)  I  –  que  os  alojamentos  sejam  inspecionados  e  que  seu
funcionamento seja autorizado pelos órgãos competentes das Prefeituras Municipais onde se
localizarem  as  sedes  dos  clubes,  exigindo-se  a  expedição  dos  respectivos  alvarás  de
funcionamento, laudo técnico do Corpo de Bombeiros, bem como o habite-se das construções;
(NR) II - tratando-se de atletas menores exige-se a autorização expressa dos pais e da Vara da
Infância e Juventude da jurisdição onde se encontram os alojamentos para que os atletas nele
possam residir; (NR) III – a Vara da Infância e Juventude para expedir documento autorizando
o alojamento dos menores nas dependências dos clubes exigirá, dentre outros, os seguintes
documentos:  a)  os  elencados  no  inciso  II  do  presente  Parágrafo;  b)  declaração indicando
responsável técnico pelo departamento médico; c) declaração indicando responsável técnico
pelo departamento psicológico; d) declaração indicando o Supervisor do alojamento, anexada a
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ficha de antecedentes criminais do mesmo, e; e) comprovante de matrícula dos menores na
rede de ensino municipal ou particular da cidade em que funcionar o alojamento. (NR) IV – os
clubes que infrigirem qualquer das normas estabelecidas acima ficarão impedidos de manter
atletas em seus alojamentos e caso reincidam nas infrações, estarão impedidos de participar de
qualquer competição que envolva categorias de base por um prazo de (2) dois anos. (NR)” 

No dia 14 de fevereiro de 2019, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
determinou a criação de Comissão Especial para analisar a matéria. 

7) O Projeto de Lei n° 2.244/2019 (SEI 0213068) altera a Lei n.º 9.615, de
24 de março de 1998, que dispõe sobre as normas gerais do desporto, para aprimorar a gestão
da segurança nas entidades desportivas formadoras. 

O projeto é de autoria da Deputada Distrital Edna Henrique (PSDB/PB) e foi
apresentado à Seção de Protocolo no dia 11 de abril de 2019. 

8) O Projeto de Lei n° 1092/2019, de autoria da Deputada Distrital Edna
Henrique  (PSDB/PB),  proíbe  o  uso  de  espuma  de  poliuretano  como isolante  térmico  ou
acústico  em  estabelecimentos  e  edificações  destinados  a  atividades  artísticas,  culturais  e
esportivas ou dormitórios coletivos.

Esse projeto foi apensado ao PL 4939/2013, no dia 27 de março de 2019, por
determinação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

9) O Projeto de Lei n° 822/2019 (SEI 0213085), de autoria do Deputado
Federal  Eduardo  Bismarck  (PDT-CE),  dispõe  sobre  a  regulamentação  profissional  de
Instalador e Mecânico de sistema de ar condicionado.

O projeto  destaca que  os  relatos  do  acidente  ocorrido  no  alojamento do
Centro de Treinamento de base no Clube de Regatas do Flamengo, em fevereiro de 2019,
indicam que o incêndio teria iniciado no aparelho de ar condicionado do alojamento. 

A última tramitação do projeto foi no dia 14 de março, quando foi recebido
pela Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP). 

10) O Projeto de Lei n° 1.873/2019 (SEI 0213085), de autoria do Deputado
Federal Ronaldo Carletto (PP/BA), inclui novos requisitos para a certificação das entidades
desportivas formadoras na Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, que dispõe sobre as normas
gerais do desporto.

No dia 28 de março de 2019, o projeto foi apresentado à Seção de Protocolo. 

Atenciosamente,

GUSTAVO DO VALE ROCHA
Conselheiro Nacional do Ministério Público

Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Do Vale Rocha, Conselheiro do
CNMP, em 23/04/2019, às 16:39, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cnmp.mp.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0211055 e o código CRC D7179369.

________________________________________________________________________________________________________________
Setor de Administração Federal Sul (SAFS) Quadra 2 – Lote 3 – Ed. Adail Belmonte
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