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RESUMO 

 

A Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/2006) estabelece uma política pública de fomento 

ao esporte através de incentivos fiscais. A pesquisa analisa a efetividade da Lei na Costa do 

Sol/RJ, considerando a importância econômica da região em face da baixa utilização dos 

recursos incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte em projetos esportivos. O estudo 

fundamenta-se em duas vertentes: uma teórica, suportada pela revisão da literatura e outra 

empírica que analisa a compreensão da Lei de Incentivo ao Esporte a partir dos segundo e 

terceiro setores socioeconômicos. Os resultados sugerem que a efetividade da Lei de Incentivo 

ao Esporte está relacionada com o grau de aproximação dos três setores da sociedade. 

Palavras-chave: Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/2006). Política pública de fomento 

ao esporte. Efetividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Sports Incentive Law (Law 11.438/2006) establishes a public policy of promoting sport 

through tax incentives. The research analyzes the effectiveness of the Law in the Costa do 

Sol/RJ, considering the economic importance of the region in view of the low use of resources 

encouraged by the Sports Incentive Law in sports projects. The study is based on two 

components: theoretical, supported by literature review, and empirical that analyzes the 

understanding of the Sports Incentive Law based in the second and third socio-economic 

sectors. The results suggest that the effectiveness of the Sports Incentive Law is related to the 

degree of approximation of the three sectors of society. 

Keywords: Sports Incentive Law (Law 11.438/2006). Public policy of promoting sport. 

Effectiveness.  
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Constituinte de 1988 conferiu status constitucional ao desporto, revestindo-o de supra 

legalidade, e outorgou ao Estado a tarefa de fomentar o esporte no país, como ressalta o artigo 

217 da Constituição Federal: “É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 

formais, como direito de cada um, [...]”. (BRASIL, 1988). 

A compreensão do esporte fica evidenciada quando o Poder Constituinte Originário o 

insere no Capítulo III da Constituição Federal, intitulado de “DA EDUCAÇÃO, DA 

CULTURA E DO DESPORTO”, dando-lhe mesma importância da educação e da cultura, 

integrando o esporte ao patrimônio cultural brasileiro.  

Após dezoito anos da promulgação da Carta Magna, o Congresso Nacional aprova a Lei 

11.438, de 29 de dezembro de 2006, dispondo sobre incentivos fiscais para fomentar as 

atividades de caráter desportivo; uma política pública realizada por meio de desonerações 

tributárias, visando a concretização dos comandos constitucionais (BRASIL, 2006). A Lei de 

Incentivo ao Esporte (LIE), como ficou conhecida, foi regulamentada pelo Decreto nº 6.180 

editado pelo Presidente da República, em 03 de agosto de 2007 (BRASIL, 2007). 

 Desta forma, verifica-se que o Poder Público assume seu papel de principal agente 

fomentador e apresenta uma norma que oferece, pela via do incentivo fiscal por dedução, a 

possibilidade da pessoa jurídica e da pessoa física destinar parte do valor apurado no imposto 

de renda em benefício de um projeto esportivo de interesse público. 

Os valores incentivados destinados aos projetos esportivos na forma da Lei de Incentivo 

ao Esporte (LIE) são integralmente dedutíveis, não se exigindo qualquer contrapartida ou 

investimento adicional do apoiador, revelando uma alternativa de recolhimento atraente do 

imposto de renda em benefício de um projeto esportivo de sua escolha, além reforçar a imagem 

da empresa pela via da responsabilidade social e do marketing esportivo (REZENDE, 2012). 

Nota-se que na dinâmica da utilização do incentivo fiscal há a efetiva participação dos 

três setores da sociedade. O primeiro setor - o Estado, responsável pela edição da política 

pública de fomento ao esporte, renuncia parte de sua receita tributária; o segundo setor - as 

empresas privadas, direciona parte do seu imposto para o projeto esportivo de sua preferência, 

podendo vincular sua empresa aos valores positivos que o esporte transmite; e o terceiro setor 
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– entidades esportivas sem fins lucrativos, propõe o projeto esportivo, representando a 

sociedade. 

A região da Costa do Sol/RJ1, especialmente os municípios onde se destacam as 

atividades de exploração e produção de óleo e gás, reúne diversas empresas tributadas com base 

no lucro real2
, exigência imposta pela lei para participarem do incentivo fiscal proposto pela 

LIE. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas cuja receita total no ano-

calendário anterior seja superior ao limite de R$ 78.000.000,00 ou grandes empresas que atuam 

no setor financeiro e industrial (BRASIL, 2013), indicando que a intenção do legislador 

infraconstitucional foi limitar a utilização do benefício às empresas de grande porte.  

Em 2014 as empresas tributadas pelo lucro real representavam apenas 4,2% de todas as 

empresas ativas no país, mas que respondiam por 67,55% do total arrecadado em imposto de 

renda.  

A representatividade das empresas tributadas no lucro real no cenário econômico do 

país está indicada na Tabela 01, que consolida a arrecadação do imposto de renda das empresas 

de todo o país em cotejo aos valores arrecadados pelas empresas tributadas no lucro real.  

Tabela 01: Arrecadação empresas x Arrecadação lucro real (em bilhões R$).  

Ano Imposto de renda 
Imposto de renda 

Lucro real 

Percentual 

Lucro real 

2014 R$ 5.571,97 R$ 3.764,09 67,55% 

2013 R$ 5.232,00 R$ 3.638,02 69,53% 

Fonte: Adaptado do sítio da Receita Federal do Brasil.  

 

 

 

                                                 

 

1 A Costa do Sol é uma das seis regiões turísticas do Estado do Rio de Janeiro criadas a partir do Plano de 

Desenvolvimento Econômico e Social proposto pelo governo estadual (1980-1983), com a finalidade de facilitar 

os estudos micro-regionais e o planejamento da atividade turística. Atualmente a Costa do Sol é formada por treze 

municípios: Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus e Quissamã (FRATUCCI, 2005). 
2 Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou 

autorizadas pela legislação tributária – Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/1999). 
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1.2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Para uma melhor compreensão do assunto é necessário que se estabeleça uma análise 

conceitual de eficácia jurídica e eficácia social de uma norma. A eficácia jurídica representa a 

possibilidade de aplicação da norma aos casos concretos, com a consequente geração dos efeitos 

jurídicos que lhe são inerentes; enquanto a efetividade representa a concreta aplicação dos 

efeitos da norma juridicamente efetiva. Nesse sentido, a efetividade está intimamente ligada à 

função social da norma e à realização do Direito (WELSCH, 2014). 

A efetividade reflete, portanto, no cumprimento efetivo do Direito por parte de uma 

sociedade, ao reconhecimento do Direito pela comunidade ou, mais especificamente, aos 

efeitos que uma regra opera através do seu cumprimento (REALE, 1996). 

A Lei de Incentivo ao Esporte permite que até 1% do saldo do imposto de renda a pagar 

das empresas pode ser destinado a projetos esportivos previamente aprovados pelo Ministério 

do Esporte. A Tabela 02 consolida os valores arrecadados de imposto de renda das pessoas 

jurídicas tributadas pelo lucro real em cada município da Costa do Sol/RJ, que em 2014 

alcançou o valor total de R$ 1.311.660.351,18. Dessa forma, segundo a norma incentivadora, 

em 2014 poderia ter sido destinado ao esporte o valor de R$ 13.116.603,51 (1%). 

Tabela 02: Arrecadação pessoas jurídicas lucro real na Costa do Sol – 2013 e 2014. 

# Município 2014 

1 Macaé R$ 1.102.487.499,99 

2 Rio das Ostras R$ 75.298.074,02 

3 Araruama R$ 34.367.027,00 

4 São Pedro da Aldeia R$ 31.894.496,23 

5 Cabo Frio R$ 31.512.609,64 

6 Saquarema R$ 15.415.692,31 

7 Maricá R$ 7.751.886,85 

8 Arraial do Cabo R$ 6.786.866,46 

9 Armação dos Búzios R$ 2.045.511,49 

10 Iguaba Grande R$ 2.022.764,17 

11 Casimiro de Abreu R$ 2.001.639,86 

12 Quissamã R$ 75.714,16 

13 Carapebus R$ 569,00 

 Total: R$1.311.660.351,18 
Fonte: Adaptado da Receita Federal do Brasil (2015). 

 O problema ganha relevo ao reconhecer que na utilização da LIE todos os setores obtêm 

benefícios; para as empresas os resultados vão além daqueles de natureza fiscal, permitindo 

posicionar e reforçar sua imagem através da responsabilidade social e do marketing esportivo. 



17 

 

O terceiro setor se beneficia ao receber recursos capazes de promover seus projetos, 

aproximando-os da iniciativa privada. E por último o Estado, primeiro setor da sociedade, que 

cumpre seu mandamento constitucional de fomentar o esporte em todas as suas manifestações. 

Assim, considerando-se o potencial de transformação social por meio do esporte em 

contraposição às tímidas iniciativas esportivas observadas no âmbito da Costa do Sol/ RJ, 

observa-se uma lacuna em compreender os fatores restritivos à efetividade social da norma 

incentivadora do esporte na supracitada região. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

 Investigar o grau da efetividade da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006) na 

região da Costa do Sol/RJ sob o prisma dos três setores da sociedade. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos para auxiliar o atingimento do 

objetivo geral: 

 Identificar eventuais assimetrias entre a proposta da Lei de Incentivo ao Esporte e a sua 

efetiva instrumentalização;  

 Analisar os resultados obtidos pela Lei de Incentivo ao Esporte no período de 2007 até 

2014; 

 Identificar o nível de entendimento das organizações da iniciativa privada acerca da Lei de 

Incentivo ao Esporte sobre suas aplicações e benefícios; 

 Identificar o nível de compreensão das organizações do terceiro setor enquanto proponentes 

de projetos esportivos e agentes transformadores do esporte nacional. 

1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Relatório das Nações Unidas sobre o Esporte para o Desenvolvimento e a Paz indica 

que o acesso ao esporte e a prática do esporte constituem um direito humano e essencial para 

que indivíduos de todas as idades conduzam uma vida saudável e plena (ONU, 2003). 

Nos Estados Unidos da América, onde o sedentarismo foi responsável por um gasto de 

US$ 75 bilhões em custos médicos em 2000, estima-se que cada dólar (US$ 1) gasto em 
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atividades físicas resulta em um ganho de três dólares e vinte centavos (US$ 3,20) em custos 

médicos (PRATT, MACERA, WANG, 2000 apud ONU, 2003). 

Portanto, os ganhos com o esporte não alcançam apenas as pessoas, mas benefícios 

significativos para a economia de uma nação.  

Na área social a relevância do estudo reside no desenvolvimento humano 

individualmente considerado e, também, enquanto membro de uma sociedade mais saudável e 

economicamente mais ativa.  

No campo acadêmico o estudo pretende preencher parte da lacuna existente, 

subsidiando com dados qualitativos e quantitativos a realidade da região da Costa do Sol/RJ na 

utilização dos benefícios oferecidos pela Lei de Incentivo ao Esporte em face de projetos 

esportivos.  

Na área técnica, o estudo mostra-se relevante, não só por mapear a efetividade da norma 

na Costa do Sol/RJ, mas também para propor estudos e práticas que aproximem os três setores 

da sociedade com o propósito comum de fomentar o esporte e sua prática através da LIE. 

A proximidade dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 e o legado que os 

megaeventos deixam para o país sede, também reforçam a relevância social, acadêmica e 

técnica do estudo.  

1.5. DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A pesquisa está circunscrita aos integrantes dos três setores socioeconômicos da região 

da Costa do Sol/RJ, que reúne 13 municípios: Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, 

São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, 

Rio das Ostras, Macaé, Carapebus e Quissamã. 

A Figura 01 ilustra o mapa do Estado do Rio de Janeiro com destaque para a região da 

Costa do Sol/RJ. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Figura 01: Costa do Sol/RJ. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Lei de Incentivo ao Esporte considera para efeito de patrocinadores dos recursos 

incentivados a pessoa física ou jurídica3, contribuintes do imposto de renda, que apoiem 

projetos aprovados pelo Ministério do Esporte. No entanto, por razões da baixa 

representatividade na captação de recursos através das pessoas físicas e, também, da dificuldade 

em mapear tais personagens, o estudo delimita sua análise às pessoas jurídicas.  

De igual modo, a LIE restringe a participação apenas a empresas tributadas com base 

no lucro real; desta forma, apenas tais empresas serão objeto da pesquisa.  

                                                 

 

3 A LIE autoriza as pessoas físicas a descontar até 6% do imposto devido, e as pessoas jurídicas tributadas com 

base no lucro real até 1%. Para a captação de recursos de pessoas físicas, há algumas iniciativas promovidas por 

grandes instituições formadoras de atletas, como por exemplo o projeto “Anjo da Guarda Rubro-Negro” do Clube 

Regatas do Flamengo/RJ que permite qualquer pessoa física destinar parte de seu imposto para os projetos 

esportivos do clube aprovados pela LIE (http://www.flamengo.vivas.art.br). 
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No que se refere às organizações do terceiro setor, a LIE assim considera, a pessoa 

jurídica de direito público, ou de direito privado com fins não econômicos, de natureza 

esportiva, que tenha projetos aprovados nos termos desta Lei (BRASIL, 2006). 

No entanto, o estudo delimita sua análise às pessoas jurídicas de direito privado com 

fins não econômicos4, comumente denominadas de terceiro setor, excluindo de análise as 

pessoas jurídicas de direito público.  

Cumpre também esclarecer que no decorrer do trabalho a referência a projetos 

esportivos é utilizada no sentido amplo, referindo-se tanto a projetos desportivos stricto sensu 

como a projetos paradesportivos.  

O recorte temporal do estudo compreende os anos calendários de 2013 a 2015 para fins 

de análise da participação dos setores da sociedade no modelo proposto pela Lei de Incentivo 

ao Esporte. O recorte temporal justifica-se por serem os anos calendários mais próximos com 

os dados fiscais e contábeis já consolidados. Por essa mesma razão o ano calendário 2015 foi 

considerado em parte pois pendente de algumas consolidações. 

Por respeito ao sigilo fiscal a pesquisa não relaciona as empresas com seus respectivos 

rendimentos tributáveis, nem qualquer outra análise que identifique os sujeitos passivos da 

relação tributária.  

1.6. ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

O estudo adota uma estrutura metodológica baseada em etapas distintas e distribuídas 

em duas vertentes: uma teórica e outra empírica, que se inter-relacionam para alcançar os 

objetivos propostos, conforme ilustrado na Figura 02. 

 

                                                 

 

4 Considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. (Lei nº 9.790, de 23 de 

março de 1999). 
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Figura 02: Estrutura metodológica do estudo. 

Fonte: Adaptado de Araujo (2014). 

A revisão da literatura confere o embasamento teórico capaz de sustentar os temas 

pesquisados, assim na vertente teórica a política pública para o desenvolvimento do esporte 

instituída pela LIE é abordada como instrumento normativo que visa dar cumprimento aos 

preceitos constitucionais atribuídos ao Estado. A vertente teórica propõe-se, ainda, fornecer 

elementos para consubstanciar a vertente empírica do estudo.   

1.7. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

A introdução, capítulo 1 deste trabalho, tem por objetivo contextualizar a área temática 

e o problema específico a ser estudado, apresentando os primeiros conceitos abordados nos 

capítulos seguintes.  

O capítulo 2 está apoiado no cabedal normativo e doutrinário que envolvem o tema 

proposto. Aprofundamentos dos conceitos trazidos pelas normas são apresentados conforme o 

referencial teórico utilizado para a revisão bibliográfica desse estudo. 

O capítulo 3 descreve a metodologia de desenvolvimento da pesquisa, da seleção das 

amostras do estudo à análise do material coletado nas entrevistas com os representantes dos 

setores socioeconômicos. 

A Figura 03 ilustra como está esquematizado os capítulos do estudo.  
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Figura 03: Esquema do estudo.  

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ao final do estudo, são apresentadas as referências, os apêndices e os anexos utilizados 

na pesquisa.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Na revisão da literatura são estudados os principais fundamentos e dados relacionados 

às políticas públicas voltadas ao esporte e lazer; e visa proporcionar um entendimento 

atualizado do tema, identificando as lacunas no conhecimento atual (GRAY, 2012). 

A partir do levantamento bibliográfico e de investigações em literaturas fora das bases, 

em razão da escassez de trabalhos que se aproximam da questão central da pesquisa, o estudo 

analisa a proteção normativa do esporte, abordando o esporte como um direito social 

constitucionalmente tutelado.  

A seguir, desenvolve o histórico institucional e normativo do esporte no Brasil, para 

logo após, promover um exame das políticas públicas de esporte e lazer no Brasil. A revisão 

encerra debatendo a Lei de Incentivo ao Esporte desde o início de sua vigência.  

A presente pesquisa parte de uma abordagem ampla do conceito de esporte enquanto 

fenômeno sociocultural, a partir de uma compreensão de “esporte para todos”. Assim, a 

pesquisa incorpora na definição do esporte todas as formas de atividade física que contribuem 

para a boa forma física, para o bem-estar mental e para a interação social. Estas incluem a 

brincadeira; a recreação; o esporte organizado, casual e competitivo; e esportes ou jogos 

indígenas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2003). 

2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO  

O levantamento bibliométrico foi feito a partir de periódicos indexados nas bases de 

dados multidisciplinares Scopus, Web of Science e Scielo.org, acessadas no período de 25 de 

fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2015 por meio do Portal de Periódicos da CAPES.  

As referidas bases foram escolhidas a partir dos seguintes critérios: base de alcance 

global, ferramentas de busca com opções satisfatórias, quantidade e qualidade do material 

publicado com a possibilidade de privilegiar a análise de periódicos de estratos superiores da 

base Qualis da CAPES. 

2.1.1. PESQUISA NAS BASES SCOPUS, WEB OF SCIENCE E SCIELO.ORG 

As pesquisas foram realizadas nas bases de dados SCOPUS, Web of Science e 

Scielo.org, utilizando-se inicialmente as seguintes palavras-chave em separado: “public 

policies” OR “políticas públicas”; “public politics” OR “políticas públicas”; “sport” OR 
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“esporte”. O objetivo inicial da referida busca foi identificar e investigar o quantitativo geral de 

publicações nas respectivas bases de dados a serem pesquisadas, sem restrições quanto aos 

parâmetros de refinamento de pesquisa. A Tabela 03 consolida os resultados encontrados. 

Tabela 03: Palavras-chave da pesquisa: busca inicial sem parâmetros de refinamento. 

Palavras-Chave 

SCOPUS Web of Science Scielo.org 

Registros 

Encontrados 

Registros 

Encontrados 

Registros 

Encontrados 

“Public Policies” or 

“Políticas públicas” 
219.439 91.635 6.235 

“Public Politics” or 

“Políticas Públicas” 
34.727 15.752 878 

“Sports” or “Esportes” 160.331 84.028 1.468 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa efetuada nas Bases Scopus, Web of Science e Scielo.org, acessadas 

no período de 25 de fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2015 por meio do Portal Periódicos Capes. 

Em razão da elevada dispersão e variedade dos registros encontrados e da necessidade 

de focar nos delineamentos da pesquisa, fez-se necessário um refinamento da pesquisa com a 

combinação das palavras-chave apresentadas, considerando apenas os artigos e review em 

periódicos. 

Foi aplicado, também, filtro para selecionar apenas artigos da área de concentração 

Ciências Sociais e Humanas. Por fim, considerando que o objeto de análise do presente estudo 

é a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006), e que a citada norma foi regulamentada 

apenas em 2007, foi aplicado filtro limitando a artigos publicados a partir de 2007. Os 

resultados estão consolidados na Tabela 04.  

Tabela 04: Palavras-chave da pesquisa: palavras combinadas, artigos e review em periódicos, área de 

concentração Ciências Sociais e Humanas e artigos publicados a partir de 2007. 

Área de Concentração: Ciências Sociais e Humanas 

Palavras-Chave 

SCOPUS 
Web of 

Science 
Scielo.org 

Registros 

Encontrados 

Registros 

Encontrados 

Registros 

Encontrados 

“Public Policies” or “Políticas Públicas” 

AND “Sports” or “Esportes” 
319 236 4 

“Public Politics” or “Políticas Públicas” 

AND “Sports” or “Esportes” 
93 37 3 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa efetuada nas Bases Scopus, Web of Science e Scielo.org, acessadas 

no período de 25 de fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2015 por meio do Portal Periódicos Capes. 

 

Verifica-se que a Tabela 04 consolida os resultados provenientes da busca refinada. 

Entretanto, as políticas públicas diligenciadas ao esporte, objeto do estudo, estão circunscritas 
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ao território nacional, guardando diferentes aplicações entre os países. Assim, novo filtro foi 

aplicado realizando uma delimitação geográfica para País/Território: “Brazil”. A Tabela 05 

consolida os resultados após a delimitação geográfica.  

Tabela 05: Palavras-chave da pesquisa: delimitação geográfica “Brazil”. 

Área de Concentração: Ciências Sociais e Humanas 

Palavras-Chave 

SCOPUS 
Web of 

Science 
Scielo.org 

Registros 

Encontrados 

Registros 

Encontrados 

Registros 

Encontrados 

“Public Policies” or “Políticas Públicas” 

AND “Sports” or “Esportes” 
31 10 16 

“Public Politics” or “Políticas Públicas” 

AND “Sports” or “Esportes” 
2 1 2 

TOTAL 

Sem descartar registros em duplicidade 
33 11 18 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa efetuada nas Bases Scopus, Web of Science e Scielo.org, acessadas 

no período de 25 de fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2015 por meio do Portal Periódicos Capes. 

A partir das buscas realizadas, os registros em duplicidade encontrados nas bases 

investigadas, um total de 15 foram descartados, permanecendo 47 artigos a serem analisados. 

A Tabela 06 consolida os resultados após a eliminação dos artigos em duplicidade.  

Tabela 06: Palavras-chave da pesquisa: após descarte de artigos repetidos. 

Área de Concentração: Ciências Sociais e Humanas 

Palavras-Chave 

SCOPUS 
Web of 

Science 
Scielo.org 

Registros 

Encontrados 

Registros 

Encontrados 

Registros 

Encontrados 

“Public Policies” or “Políticas Públicas” 

AND “Sports” or “Esportes” 
31 4 8 

“Public Politics” or “Políticas Públicas” 

AND “Sports” or “Esportes” 
2 1 1 

TOTAL 33 5 9 

Fonte Elaboração própria a partir da pesquisa efetuada nas Bases Scopus, Web of Science e Scielo.org, acessadas 

no período de 25 de fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2015 por meio do Portal Periódicos Capes. 

Após a análise dos títulos e resumos dos 47 artigos, foram selecionados 5 artigos que 

abordaram as políticas públicas de esporte, aproximando-se do financiamento através dos 

incentivos fiscais como fundamento para leitura e análise na íntegra, sendo considerados 

relevantes e aderentes ao tema central da pesquisa. Os dados dos artigos estão consolidados no 

Quadro 01. 
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Autor 

(Ano de publicação) 
Resumo artigo 

Athayde, P.; Mascarenhas, F.; 

Salvador, E. (2015) 

O artigo faz uma análise sobre o gasto público referente 

às políticas de esporte e lazer no Governo Lula. Os 

dados coletados apresentam uma distribuição instável 

entre os programas, evidenciando a existência de 

programas e/ou frações de classes hegemônicas no que 

tange aos gastos públicos do setor. 

Mendes, A; Codato, A. (2015) 

O objetivo deste artigo é descrever, com base na 

documentação oficial, a evolução e o arranjo atual da 

estrutura administrativa de governo responsável pela 

formulação e pela implementação da política de esporte 

no Brasil. 

Silva, D.S.; Borges, C.N.F.; 

Amaral, S.C.F. (2015) 

Uma pesquisa documental, seguida de uma análise de 

conteúdo das leis e documentos que regem as políticas 

do Ministério do Esporte foi a metodologia para 

analisar e discutir as ações políticas do Ministério do 

Esporte para as áreas do esporte e do lazer. 

Starepravo, F.A.; de Souza, J.; 

Marchi Junior, W. (2011) 

Uma análise das políticas públicas de esporte e lazer 

através de algumas reflexões, conceitos e 

procedimentos metodológicos 

Werle, V. (2010) 

A partir do contexto econômico e suas implicações no 

enfraquecimento de direitos sociais, como é o caso do 

esporte e do lazer, bem como o direito a participação 

democrática do povo sobre as decisões públicas, o 

estudo apresenta um exemplo de como o Estado, no 

âmbito municipal, se organiza para eleição das políticas 

públicas e como acontece a participação popular nesta 

organização. 
Quadro 01: Lista de artigos selecionados para a pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa efetuada nas Bases Scopus, Web of Science e Scielo.org, acessadas 

no período de 25 de fevereiro de 2015 a 02 de junho de 2015 por meio do Portal Periódicos Capes. 

Avaliando o resultado final do levantamento bibliométrico constata-se uma carência na 

quantidade de trabalhos publicados com relevância para a pesquisa. Verifica-se, também, que 

o atual estado da arte se propaga horizontalmente, não sendo localizada uma comunidade de 

pesquisa estabelecida nem um cânone de conhecimento compartilhado (GRAY, 2002) acerca 

do tema central do presente trabalho. 
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2.2. A PROTEÇÃO NORMATIVA DO ESPORTE  

O constituinte de 1988 consagrou como dever do Estado o fomento de práticas 

desportivas formais e não-formais5, como direito de cada um, encarregando o Poder Público da 

tarefa de incentivar o lazer, como forma de promoção social, conforme artigo 217 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, 

como direito de cada um, observados: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 

organização e funcionamento;  

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;  

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional; 

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 

desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. 

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 

instauração do processo, para proferir decisão final. 

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 

 

Para balizar o mandamento constitucional, a Carta Magna trouxe os princípios básicos 

do desporto nacional: a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a 

sua organização e funcionamento; a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária 

do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; o 

tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional; a proteção e o 

incentivo às manifestações desportivas de criação nacional (BRASIL, 1988).  

O direito constitucional às práticas desportivas conjuga-se, ainda, com o direito à vida, 

à saúde, ao lazer (MORAES, 2013), promovendo os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, enumerados no artigo 3º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

                                                 

 

5Lei 9.615/1998. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Art. 1º O desporto brasileiro 

abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos 

constitucionais do Estado Democrático de Direito. § 1º A prática desportiva formal é regulada por normas 

nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas 

entidades nacionais de administração do desporto. § 2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela 

liberdade lúdica de seus praticantes. 
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

O esporte, desta forma, articula-se com outros direitos que guardam um histórico de 

proteção mais consistente no ordenamento jurídico-constitucional.  

A constitucionalização do direito à prática esportiva acarreta, portanto, algumas 

consequências imediatas. Inicialmente, uma vez inserido na Carta Maior, o esporte fica 

revestido de supremacia e oponível a todo ordenamento jurídico infraconstitucional. Outra 

refere-se à configuração do esporte como um direito social que, definido no título constitucional 

destinado aos direitos e garantias fundamentais, classifica-o como cláusula pétrea6.  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 64, de 2010). 

 

2.2.1. ESPORTE: DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL 

A fim de dar maior sustentação conceitual à pesquisa é necessária uma breve excursão 

sobre a perspectiva histórica dos direitos sociais.  

Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, verdadeiras liberdades positivas 

e de observância obrigatória em um Estado Social de Direito (MORAES, 2015), e visa à 

realização da igualdade no seu sentido material. 

A igualdade consagrada inicialmente no sentido formal, fruto da ascensão da burguesia 

e do liberalismo, visava combater discriminações e abolir privilégios e regalias de classe, numa 

dogmática de que todos são iguais perante a lei, merecedores de um tratamento isonômico 

(DIAS JUNIOR, 2009).  

A igualdade formal tem sua importância histórica reconhecida para a abolição de 

privilégios (PIOVESAN, 2005), no entanto, foi incapaz de realizar a justiça social.  

                                                 

 

6Cláusulas pétreas são limitações materiais ao poder de reforma da constituição de um Estado. Trata-se de 

dispositivos constitucionais imutáveis, que não poderão ser objeto de deliberação de proposta de emenda 

constitucional tendentes a abolir ou diminuí-las. De acordo com o artigo 60, §4º, da Constituição Federal, "não 

será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto 

direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais". Têm 

como objetivo impedir alterações temerárias de assuntos essenciais para os cidadãos e o Estado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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Dessa maneira, o Estado Liberal e sua concepção estritamente formal da igualdade 

negligenciou a análise dos resultados e das desigualdades decorrentes do processo 

socioeconômico, mostrou-se insuficiente, pois o Estado Liberal, ao proporcionar o crescimento 

econômico e a acumulação de capitais, favoreceu e ampliou as distorções existentes na 

sociedade, a igualdade formal acabou por fortalecer as desigualdades reais (OLIVEIRA, 2009). 

Com o Estado Social uma nova acepção do princípio da igualdade começa a ser 

construída, a igualdade material, fundada na justiça social, assegurando uma modulação mais 

justa das condições postas à disposição da sociedade.  

Era preciso a igualdade, antes estática e negativa, ganhar um caráter positivo e dinâmico, 

a igualdade no sentido material diferencia-se da identidade, consistindo, ao revés, em dar 

tratamento jurídico igual a situações iguais e tratamento jurídico desigual a situações 

substancialmente e objetivamente desiguais, entendendo-se como tais as situações impostas 

pela diversidade das circunstancias ou pela natureza das coisas, e não situações criadas ou 

mantidas artificialmente pelo legislador (MIRANDA, 2000).  

Assim, a igualdade material está mais apta a realizar a justiça social, pois busca tratar 

as situações não somente como existem, mas também com devem existir, fazendo-se da 

igualdade perante a lei uma verdadeira igualdade através da lei (MIRANDA, 2000). 

Nesse sentido, a origem histórica dos direitos sociais está na crise da tradição do Estado 

Liberal e na consagração do paradigma do Estado Social de Direito, que, rompendo com os 

padrões formalistas de igualdade, vão buscar mecanismos mais concretos de redução das 

desigualdades dentre os membros da sociedade (FERNANDES, 2015). 

O Estado Social abriga uma mudança de comportamento, antes marcada por uma 

postura abstencionista, progride para afirmar a necessidade de uma intervenção estatal 

(FERNANDES, 2015), consagrando verdadeiros direitos a prestações de índole positiva, 

impondo ao Estado a implementação de políticas públicas, por exemplo, educação, saúde e 

esporte. 

Desse modo, a instrumentalização dos direitos sociais ocorre através das políticas 

públicas atribuídas ao Estado, de modo que o cidadão tenha em suas mãos verdadeiras armas 

de defesa, que possam tornar eficazes os seus direitos (BRIZZI, 2009), de maneira que não se 

tornem meros direitos de papel (MARQUES DE LIMA, 2002).  
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No entanto, os direitos sociais dependem, na sua realização, de providências estatais 

com vistas à criação e conformação de órgãos e procedimentos indispensáveis à sua efetivação 

(MENDES; BRANCO, 2015); portanto, caracterizam-se pelo emprego de recursos públicos 

para a sua garantia7.  

O Estado diante da escassez dos recursos para a prestação de políticas públicas e a 

necessidade de se fazer as melhores escolhas para se alocar tais recursos (MENDES; BRANCO, 

2015) utiliza-se de políticas públicas, como a trazida pela LIE, na tentativa de mitigar sua 

responsabilidade frente à realização dos direitos sociais que ora se impõem.  

A realização dos direitos sociais evidencia-se, mormente, na edição de atos normativos 

pelo Estado voltados à aplicação de políticas públicas. Assim, trata-se a Lei de Incentivo ao 

Esporte como uma norma que, buscando a realização do direito social ao esporte e lazer, 

implementa uma política pública de fomento ao esporte.  

2.2.2. BREVE DIGRESSÃO INSTITUCIONAL E NORMATIVA DO ESPORTE NO 

BRASIL 

Com o propósito de corroborar que a história do esporte no Brasil como objeto de 

políticas públicas, mesmo após sua promoção à direito social fundamental constitucionalmente 

protegido, caracteriza-se pela pouca atenção do Estado no que diz respeito às ações voltadas 

para o atendimento das demandas e necessidades sociais (ATHAYDE; MASCARENHAS; 

SALVADOR, 2015), conveniente fazer uma breve digressão institucional e normativa do 

esporte no Brasil. 

Em termos institucionais, a história do esporte no Brasil tem início no Estado Novo com 

a Lei nº 378 de 13/03/1937, que criou a Divisão de Educação Physica8
, pertencente ao 

Departamento Nacional de Educação e vinculada ao Ministério da Educação e Saúde Pública 

(BRASIL, 1937). 

                                                 

 

7 Nesse sentido, a chamada cláusula da “reserva do possível”, aplicada inicialmente na década de 1970 pelo 

Tribunal Constitucional Alemão, compreende a possibilidade financeira para prestação dos direitos sociais por 

parte do Estado, uma vez que tais prestações positivas são dependentes de recursos presentes nos cofres públicos. 

Assim, a implementação de medidas concretizadoras de direitos sociais seria uma questão restrita e limitada à 

esfera de discricionariedade das decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas nos planos de políticas 

públicas destes e conforme as previsões orçamentárias (FERNANDES, 2012).  
8 Com a finalidade de manter a originalidade do documento, algumas expressões mantém a grafia original da época 

que foram produzidas.  
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No entanto, a primeira norma destinada ao esporte foi o Decreto-Lei nº 1.056, de 

19/01/1939, que instituiu a Comissão Nacional de Desportos (BRASIL, 1939). 

A partir do estudo elaborado pela referida Comissão, o Presidente Getúlio Vargas 

estabelece as bases da organização dos desportos em todo o país através do Decreto-Lei n.º 

3.199, de 14/04/1941 (BRASIL, 1941). 

Durante o regime militar, notadamente no período  de 1969 a 1974, o setor esportivo 

sofre uma reestruturação tecnoburocrática, e ganha contornos nacionalistas, se destacando na 

política governamental. Na dimensão de nação, o esporte passa a ser visto internamente como 

forma de prover legitimidade ao regime, identidade e coesão ao povo (BUENO, 2008). 

A partir da elaboração de um Diagnóstico da Educação Física e dos Desportos no Brasil, 

o governo militar constata diversas deficiências e distorções na aplicação de políticas públicas 

desportivas, sugerindo a mudança da legislação ultrapassada e que mostrava um gargalo na 

modernização do setor (BUENO, 2008). Assim, em 1970, os Decretos nº 66.296, de 03/03/1970 

e nº 66.967, de 27/06/1970, reestruturaram o Ministério da Educação e Cultura, transformando 

a antiga Divisão de Educação Física em Departamento de Desportos e Educação Física 

(BRASIL, 1970).  

Nesse período inicia a “esportivisação” da escola, representando a aproximação do 

esporte na educação física. Essa a influência do esporte sobre o sistema escolar ficou expressa 

na Portaria 148/1967 do MEC ao endossar a aproximação do conceito de educação física com 

o de esporte, ao reconhecer as contribuições das atividades físico-desportivas e ao admitir as 

competições esportivas como substitutas das sessões de educação física (BUENO, 2008). 

Nessa época o esporte ganhou importante fonte de recursos, o Decreto-Lei nº. 594/1969 

que instituiu a Loteria Esportiva Federal destinava 30% de seus rendimentos líquidos para 

programas de educação física e atividades esportivas (BRASIL, 1969). 

Em 1978 o então Departamento de Desportos e Educação Física foi elevado à Secretaria 

de Educação Física e Desportos pelo Decreto nº 81.454/1978, ainda vinculado ao Ministério da 

Educação e Cultura.  

A constitucionalização do esporte ocorre pela primeira vez na história da República na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). A Carta Magna confere supralegalidade ao 

esporte, inserindo-o no texto constitucional como patrimônio cultural. 
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 O esporte ganha uma compreensão de direito social, não só por estar inserido no mesmo 

capítulo da Educação e da Cultura, mas também por incumbir ao Estado o dever-agir de 

fomentar práticas desportivas formais e não-formais como direito de cada um.  

O então Presidente Fernando Collor de Melo, em 1990, extingue a Secretaria ligada ao 

Ministério da Educação e Cultura e cria a Secretaria dos Desportos da Presidência da República, 

com status ministerial – Lei nº 8.028, de 12/04/1990, regulamentada pelo Decreto nº 99.605, de 

13/10/1990 (BRASIL, 1990). Iniciava-se o processo institucional de criação de um Ministério 

para o Esporte (BUENO, 2008).  

A Lei nº 8.490, de 19/11/1992, sancionada pelo Presidente Itamar Franco, cria o 

Ministério da Educação e do Desporto (BRASIL, 1992).  

Fernando Henrique Cardoso em seu primeiro dia como Presidente da República editou 

a Medida Provisória nº 813, 01/01/1995, dispondo sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, instituindo o cargo de Ministro Extraordinário do Esporte, sem 

criação de um novo Ministério, o esporte continuava vinculado ao Ministério da Educação e do 

Desporto (BRASIL, 1995). O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 

ocupou o cargo de Ministro Extraordinário do Esporte de 1995 a 1998.  

A Lei Zico (Lei nº 8.672/1993) revogada pela Lei Pelé (Lei 9.615/1998) dão destaque à 

profissionalização da prática esportiva, seguindo a tendência europeia; mas não contribuem 

para a garantia do esporte como direito social, ao revés, validaram a primazia dos interesses 

econômicos sobre o esporte (MATIAS et al., 2015) (BRASIL, 1993, 1998). 

A Lei Pelé regulamenta o artigo 217 da Constituição Federal instituindo normas gerais 

sobre desporto, dispondo em seu artigo 2º dos princípios fundamentais do desporto.  

Art. 2º O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: 

I - da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática 

desportiva; 

II - da autonomia, definido pela faculdade e liberdade de pessoas físicas e jurídicas 

organizarem-se para a prática desportiva; 

III - da democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas 

sem quaisquer distinções ou formas de discriminação; 

IV - da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade 

e interesse de cada um, associando-se ou não a entidade do setor; 

V - do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as práticas 

desportivas formais e não-formais; 

VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto 

profissional e não-profissional; 

VII - da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações 

desportivas de criação nacional; 
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VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser 

autônomo e participante, e fomentado por meio da prioridade dos recursos públicos 

ao desporto educacional; 

IX - da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos 

e dos relacionados à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral; 

X - da descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento 

harmônicos de sistemas desportivos diferenciados e autônomos para os níveis federal, 

estadual, distrital e municipal; 

XI - da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, 

quanto a sua integridade física, mental ou sensorial; 

XII - da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva e 

administrativa. 

Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional constituem 

exercício de atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos 

princípios: (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

I - da transparência financeira e administrativa; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

II - da moralidade na gestão desportiva; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003) 

III - da responsabilidade social de seus dirigentes; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 

2003) 

IV - do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e (Incluído 

pela Lei nº 10.672, de 2003) 

V - da participação na organização desportiva do País.     (Incluído pela Lei nº 10.672, 

de 2003). 

 

Através da Medida Provisória nº 1.795, de 01/01/1999, foi criado o Ministério de 

Esporte e Turismo. O Ministério da Educação e do Desporto voltou a ser Ministério da 

Educação (BRASIL, 1999). 

Após o baixo desempenho do Brasil no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de 

Sidney em 2000, obtendo apenas 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze, terminando a 

competição em 52ª posição, foi sancionada a Lei nº. 10.264, de 16/07/2001, denominada Lei 

Agnelo-Piva, por ser de autoria do então deputado federal Agnelo Queiroz e do senador Pedro 

Piva (MATIAS et. tal, 2015). A Lei modificou parte do art. 56 da Lei Pelé, que trata dos recursos 

para o esporte, destinando 2% das loterias federais aos comitês Olímpico e Paraolímpico. 

O Ministério dos Esportes, atual órgão responsável pela Política Nacional de Esporte, 

foi criado por meio da Medida Provisória nº 103, de 01/01/2003, convertida na Lei nº 10.683, 

de 28/05/2003 (BRASIL, 2003).  

O Ministério dos Esportes nasce com a missão de promover a inclusão social por meio 

do esporte, garantindo à população brasileira o acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de 

vida e desenvolvimento humano (MINISTÉRIO DOS ESPORTES, 2015). Pela primeira vez 

no Brasil o esporte assume uma pasta ministerial própria. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.672.htm#art1
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Sua criação tem como justificativa a inexistência de uma política de financiamento que 

garantisse a diversificação de recursos, inclusive, aqueles oriundos de isenção fiscal (MATIAS 

et al., 2015). 

Então, em 2006, dezoito anos após a promulgação da Constituição Federal e três anos 

depois da criação do Ministério do Esporte, foi aprovada a Lei 11.438, de 29 de dezembro de 

2006, dispondo sobre benefícios fiscais por dedução para fomentar as atividades de caráter 

desportivo A Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), como ficou conhecida, foi regulamentada pelo 

Decreto nº 6.180, em 03 de agosto de 2007 (BRASIL, 2006, 2007). 

A Lei de Incentivo ao Esporte inaugurou na seara do esporte o modelo oferecido desde 

1991 na área cultural pela Lei Rouanet (Lei nº 8.313, de 23/12/1991) e desde 1993 na atividade 

audiovisual pela Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685, de 20/07/1993), que fomentam a exploração 

de suas respectivas atividades (BRASIL, 1991, 1993). A LIE, assim como, as demais normas 

de incentivo operadas através da dedução fiscal representam a desresponsabilização do Estado 

para o financiamento e execução das políticas sociais (MATIAS et al., 2015). 

A LIE previa incialmente que os benefícios fiscais vigorariam do ano-calendário de 

2007 até o ano-calendário de 2015, mas recentemente a Lei 13.155 de 04/08/15 deu nova 

redação ao artigo 1º da Lei 11.438/06 estendendo o prazo até o ano-calendário de 2022.  

Art. 1º  A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2022, inclusive, 

poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na Declaração de Ajuste 

Anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela 

pessoa jurídica tributada com base no lucro real os valores despendidos a título de 

patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos 

previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. (Redação dada pela Lei nº 13.155, 

de 2015). 

 

Em síntese, a sucinta exposição acerca das relações históricas entre Estado e esporte no 

Brasil evidencia que as amarrações existentes jamais ultrapassaram um plano econômico-

corporativo, sendo expressões de interesses particulares e afastando-se de uma perspectiva 

universal de garantia de direitos (ATHAYDE; MASCARENHAS; SALVADOR, 2015).  

O significado sociopolítico do esporte pouco foi considerado pelo arcabouço normativo 

construído para o setor, enfraquecendo a compreensão esporte para todos, ao contrário, 

fortalecendo as relações privadas e passando ao largo da sociedade.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm#art43
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Por outro lado, a estrutura institucional da gestão desportiva brasileira revela-se 

inadequada desde os recursos humanos empregados até a acanhada participação da sociedade 

civil especializada na formulação da política esportiva (MENDES; CODATO, 2015). 

Com o propósito de facilitar a visualização dos eventos expostos, a Figura 04 ilustra a 

linha do tempo da Digressão Institucional e Normativa do Esporte no Brasil. 
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Figura 04: Linha do tempo. Digressão institucional e normativa do esporte no Brasil. 

Fonte: Elaboração própria.
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2.3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER 

Apesar de o esporte ser reconhecido como um direito humano, nem sempre é 

considerado prioridade, um direito muitas vezes esquecido (UNICEF, 2010). Seu potencial 

como ferramenta para o desenvolvimento sustentável do ser humano ainda precisa ser 

plenamente assimilado pelo Estado e pela sociedade.  

Dessa maneira, o envolvimento de todos os setores da sociedade para o 

desenvolvimento do esporte se configura em rico objeto de análise de políticas públicas. 

Sob a perspectiva econômica o setor esportivo cresce acima da média nacional de outros 

segmentos e evolui com firmeza; crescendo consistentemente à taxa média de 7,4% ao ano, 

superando diversos setores da economia (GRAÇA; KASZNAR, 2012). Importante ressaltar que 

o PIB do Brasil em 2014 apresentou um crescimento de apenas 0,1%. O setor dos serviços 

observou um crescimento de apenas 0,7%, agricultura 0,4%, enquanto a indústria fechou com 

queda de 1,2% (IBGE, 2015). 

No entanto, as políticas públicas empreendidas de incentivo ao esporte vêm sendo 

desenvolvidas timidamente, e tradicionalmente malogradas; meros “direitos de papel” que 

precisam de efetividade a fim de instrumentalizar os direitos e torná-los eficazes (MARQUES 

DE LIMA, 2002). 

Nesse contexto, a ausência de políticas públicas consistentes e efetivas voltadas para a 

prática esportiva faz, sobretudo, o jovem menos favorecido mergulhar na invisibilidade social, 

e não raro, envolver-se na criminalidade para alçar, a qualquer custo, a visibilidade que lhe foi 

negada (VIANA, 2009).  

Soares (2003) define a situação como uma espécie de pacto fáustico, em que o menino 

troca sua alma, seu futuro, seu destino, por um momento de glória, por uma experiência efêmera 

de hipertrofia do protagonismo, em que as relações cotidianas de indiferença se invertem: o 

desdém superior do outro converte-se em subalternidade humilhante, temor e obediência à 

autoridade armada do menino. Observa-se assim que a “arma nas mãos de nosso jovem 

personagem é muito mais que um meio a serviço de estratégias econômicas de sobrevivência. 

Há uma fome anterior muito mais profunda e radical do que a fome física: a fome de existir, a 

necessidade imperiosa de ser reconhecido, valorizado, acolhido” (SOARES, 2003). 
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Nesse propósito, a prática do esporte revela-se meio eficaz de promover a inserção 

social legítima do vulnerável, propiciando ao jovem seu acolhimento social, gerando, assim, a 

gratificação do pertencimento.  

Apesar da importância, a área de política pública para o desenvolvimento do esporte 

ainda é incipiente e procura lugar e legitimidade dentro de outras disciplinas que orbitam em 

torno do fenômeno esportivo (BUENO, 2008). 

2.3.1. O CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER  

Para financiar seus gastos, os governos utilizam-se da arrecadação compulsória de 

recursos, que em termos técnicos caracteriza a tributação de um país. O conjunto de normas 

que definem e delimitam o processo de arrecadação compõe o sistema tributário legal. Em geral, 

os sistemas tributários não possuem outro objetivo que não, o de gerar recursos para a 

administração. O dispêndio de tais recursos é feito por fora do sistema tributário, por meio de 

orçamentos aprovados pelos representantes da população (BRASIL, 2015). 

No entanto, o sistema tributário é permeado por desonerações, sendo consideradas 

desonerações tributárias todas e quaisquer situações que promovam: presunções creditícias, 

isenções, anistias, reduções de alíquotas, deduções ou abatimentos e adiamentos de obrigações 

de natureza tributária (BRASIL, 2015). 

Tais desonerações, em sentido amplo, podem servir para promover a equidade, corrigir 

desvios, compensar gastos realizados pelos contribuintes com serviços não atendidos pelo 

governo, incentivar determinado setor da economia ou compensar ações complementares às 

funções típicas de estado desenvolvidas por entidades civis. 

Deste modo, essas desonerações se constituem em alternativas às ações políticas de 

governo, com objetivo a promoção do desenvolvimento econômico ou social, não realizadas no 

orçamento e sim por intermédio do sistema tributário.   

As desonerações tributárias devem possuir objetivos similares aos das despesas 

públicas; possuem, portanto, uma lógica orçamentária associada; além de apresentarem-se 

como um desvio da estrutura normal da tributação; sendo sempre de caráter não geral. Tal grupo 

de desonerações irá compor o que se convencionou denominar gastos tributários (BRASIL, 

2015). 



39 

 

Os gastos tributários são, portanto, despesas indiretas que o governo realiza por 

intermédio do sistema tributário visando atender objetivos econômicos e sociais. 

São explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se uma exceção ao 

sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial e, consequentemente, 

aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte (BRASIL, 2015). 

Têm caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente a população 

dos serviços de sua responsabilidade, ou têm caráter incentivador, quando o governo tem a 

intenção de desenvolver determinado setor ou região (BRASIL, 2015). 

Nesse prisma, insere-se a Lei de Incentivo ao Esporte numa desoneração de natureza 

tributária que se apura através da dedução fiscal a fim de promover o desenvolvimento do 

esporte nacional. Um gasto tributário previsto na norma em comento que utiliza o sistema 

tributário vigente para atender o preceito constitucional que impõe ao Estado o dever de 

fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um.  

Para uma compreensão maior das políticas públicas de esporte e lazer faz-se necessário 

uma análise do orçamento público, mais especificamente a fração destinada ao esporte e lazer, 

ainda que os recursos advindos da LIE represente uma desoneração não realizada no orçamento 

e sim pela via do sistema tributário. 

Tradicionalmente orçamento público é um plano financeiro da Administração, por meio 

do qual, para um período determinado de tempo, são previstas suas receitas e fixadas as 

correspondentes despesas (MORGADO, 2011). No entanto, mais do que um plano financeiro, 

orçamento é uma ferramenta gerencial para a administração pública da sociedade que cobra 

mais atribuições e serviços públicos (SILVA, 2013).  

O orçamento público como ferramenta de análise de políticas públicas tem grande 

importância para as sociedades contemporâneas, pois se apresenta como instrumento que 

codifica em valores as escolhas alocativas, consequência de um processo de negociação entre 

os poderes constituídos (SILVA, 2013). Um vetor interpretativo da sociedade política, uma vez 

que indica quais serão os setores beneficiados com os gastos e investimentos previstos 

(ATHAYDE; MASCARENHAS; SALVADOR, 2015). 

Não obstante, essa ferramenta ser pouco utilizada para avaliar as escolhas de 

distribuição dos recursos entre as políticas públicas (SILVA, 2013), o orçamento integra-se ao 



40 

 

planejamento, traduzindo prioridades e estratégias de alcance de objetivos em ações que 

demandam dinheiro para serem concretizadas.  

A natureza das decisões para a composição do orçamento público não obedece apenas 

a critérios econômicos e sociais, ao revés, predomina a ingerência política na definição da 

aplicação dos recursos públicos. Assim, alguns setores acabam sendo priorizados em 

detrimento de outros, tanto em função de um ordenamento de prioridades sociais, quanto em 

função do potencial mobilizatório de cada setor (LINHALES, 1996). 

A Tabela 07, com dados extraídos do sistema SIGA Brasil do Senado Federal, consolida 

os valores autorizados9 no Orçamento Geral da União (OGU) por função10 entre os anos de 

2001 a 2014.  

Tabela 07: Autorizado por função. Valores corrigidos IPCA (em bilhões R$).

 

Fonte: Adaptado de Sistema SIGA Brasil – Senado Federal.  

                                                 

 

9 É valor inicial constante da lei orçamentária anual sancionada pelo Presidente da República com os acréscimos 

e/ou deduções dos créditos adicionais e/ou bloqueios. Ex: Autorizado = Dotação Inicial + Créditos Suplementares 

+ Créditos Especiais + Créditos Extraordinários + Dotação Cancelada/Remanejada. 
10 Classificação da despesa orçamentária que tem por objeto registrar a finalidade da realização da despesa. A 

função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Está 

relacionada com a missão institucional fundamental do órgão executor, por exemplo, cultura, educação, saúde ou 

esporte. A especificação das funções é fixada, em nível nacional, pela Portaria MPOG 42, de 14 de abril de 1999. 
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A fim de dar maior integridade à comparação dos orçamentos de 2001 a 2014, os dados 

coletados foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e utilizado pelo governo 

para planejamento e monitoramento de políticas fiscais. Os dados foram atualizados até 

dezembro de 2014, último exercício dos dados analisados; a data inicial foi considerada o mês 

de janeiro de cada ano analisado.  

A Figura 05, também com dados extraídos do sistema SIGA Brasil do Senado Federal, 

ilustra a participação do Esporte e Lazer no Orçamento Geral da União (OGU) autorizado no 

mesmo período, auxiliando na realização de um exame mais nítido da tímida participação do 

esporte e lazer nas políticas sociais brasileiras.  

 

Figura 05: Participação do desporto e lazer no Orçamento Geral da União. 

Fonte: Adaptado de Sistema SIGA Brasil – Senado Federal. 2015. 

 

Mesmo no ano de 2007, quando o financiamento para o esporte e lazer assumiu um 

padrão atípico, impulsionados pelos altos gastos de realização dos Jogos Pan-Americanos na 

cidade do Rio de Janeiro, o esporte e o lazer não gozaram de uma participação relevante dentro 

do OGU (ATHAYDE; MASCARENHAS; SALVADOR, 2015). Não obstante, o referido 

evento ter sido auditado pelo Tribunal de Contas da União, que apontou indícios de danos ao 

erário, conforme relatório final de acompanhamento da execução do Programa “Rumo ao Pan 

2007” para a implantação da infraestrutura necessária à realização dos Jogos Pan-americanos e 

Parapan-americanos, ocorridos na cidade do Rio de Janeiro/RJ em julho e agosto de 2007 (TCU, 

2008). 

http://www.ibge.gov.br/
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A partir de 2010 verifica-se, também, uma curva ascendente ocasionada pelos 

investimentos decorrentes dos grandes eventos ocorridos no país; em 2011 o Rio de Janeiro 

sediou os Jogos Mundiais Militares e em 2013 foi a vez da Copa das Confederações, uma 

preparação do país para a Copa do Mundo realizada em 2014. No entanto, em 2014 a 

participação do desporto e lazer no Orçamento Geral da União já sofre uma ligeira queda 

(0,13%), reforçando o pressuposto de que esses fenômenos não possuem um lugar de destaque 

entre as prioridades da ação estatal (ATHAYDE; MASCARENHAS; SALVADOR, 2015).  

De modo similar, a Copa do Mundo 2014 foi marcada por escândalos envolvendo sua 

realização, conforme relatórios do Tribunal de Conta da União (TCU, 2014) e do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal (TCDF, 2014). Essas denúncias, inclusive, podem levar a valores 

inverídicos no cenário dos repasses destinados à Função “Desporto e Lazer” dentro do 

Orçamento Geral da União.   

Da análise da composição do orçamento da união há uma compreensão maior que o 

esporte no Brasil como objeto de políticas públicas caracteriza-se pela pouca atenção por parte 

do Estado no que diz respeito a ações voltadas para o atendimento das demandas e necessidades 

sociais. Nessa perspectiva, o esporte e o lazer têm sido compreendidos e tratados, tanto pelo 

Estado como pela sociedade, como direito de segunda ordem (ATHAYDE; MASCARENHAS; 

SALVADOR, 2015). A demorada criação de uma pasta ministerial específica para o setor11 

reforça o distanciamento do Estado do seu dever constitucional de fomentar as práticas 

desportivas formais e não-formais, como direito de cada um.  

Mesmo com todos os benefícios carreados pelo esporte, verifica-se no que os recursos 

do Orçamento Geral da União reservados ao desporto e lazer ficaram na faixa de 0,03% a 0,18% 

nos últimos 14 anos, revelando pouca inclinação do governo com as políticas públicas de 

esporte e lazer.  

Além disso, o esporte e lazer não possuem recursos e gastos de natureza obrigatória. 

Diferentemente de outros direitos sociais (saúde, educação e assistência), o esporte e o lazer 

não têm execução mínima garantida por norma legal, bem como não possuem uma vinculação 

                                                 

 

11 O Ministério dos Esportes, atual órgão responsável pela Política Nacional de Esporte, foi criado por meio da 

Medida Provisória nº 103, de 01/01/2003, convertida na Lei nº 10.683, de 28/05/2003 (BRASIL, 2003). 
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a um percentual mínimo do PIB – Produto Interno Bruto (ATHAYDE; MASCARENHAS; 

SALVADOR, 2015).  

Sendo assim, discutir políticas públicas de esporte e lazer vai além de desenvolver 

programas esportivos para atender a sociedade, antes é preciso mapear o espaço social onde 

será desenvolvida a fim de compreender a intersubjetividade dos agentes envolvidos: o Estado, 

sujeito ativo da política pública e a sociedade, destinatária da política esportiva 

(STAREPRAVO; DE SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2011). 

De outro modo, tão importante quanto lançar uma política pública é acompanhá-la a fim 

de verificar sua aclimatação e seus efeitos na sociedade, ou seja, inserir-se no processo 

sociológico de adaptação do direito ao contexto social. Avaliar o sentido da norma que a criou 

e verificar se nesse período de vigência houve distorções, não só naquilo que o legislador quis 

na época de sua edição, mas qual seria o seu projeto, se conhecesse a realidade atual, enfrentasse 

determinado caso concreto hodierno, ou se compenetrasse das necessidades contemporâneas de 

garantias, não suspeitadas dos seus antepassados (MAXIMILIANO, 2011).  

Avaliar política pública é tarefa que permite, não só, revelar as contradições existentes 

entre as determinações legais e a operacionalização das ações e programas governamentais, 

mas também, combater o desperdício e canalizar recursos públicos para projetos mais eficientes 

(ATHAYDE; MASCARENHAS; SALVADOR, 2015). 

Deste modo, a avaliação das políticas públicas deve ser um instrumento de atuação do 

Estado e da sociedade em conjunto, e nesse processo, a participação popular, não só na 

avaliação, mas também, na formulação das políticas públicas de esporte e lazer é fundamental 

para reverter o enfraquecimento do esporte como direito social constitucionalmente tutelado 

(WERLE, 2010). 

E nesse sentido, a presente pesquisa pretende subsidiar com seus resultados a 

necessidade de se avaliar a política pública de fomento ao esporte inaugurada pela LIE, uma 

vez que sua compreensão sociopolítica não foi assimilada satisfatoriamente pela sociedade, 

refletindo assim na sua tímida eficácia social.  
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2.4. O FINANCIAMENTO DO ESPORTE 

O restrito financiamento para o setor esportivo foi uma das justificativas para a criação 

do Ministério do Esporte no início de 2003, mas foi apenas em dezembro de 2006 que a Lei de 

Incentivo ao Esporte foi sancionada, numa tentativa de diversificar a política de financiamento 

ao esporte (MATIAS et al, 2015). Sua regulamentação, no entanto, veio apenas em agosto de 

2007. A norma, com vigência até o ano-calendário de 2022, autoriza, pela via da renúncia fiscal, 

que pessoas físicas e jurídicas destinem até 6% e 1%12 respectivamente, do saldo a pagar 

apurado no imposto de renda a projetos esportivos previamente aprovados pelo Ministério dos 

Esportes, observados os preceitos legais.  

Desde a criação do Ministério dos Esportes a norma de incentivo já fazia parte da agenda 

ministerial (MATIAS et al, 2015). A tramitação do Projeto de Lei (PL) nº 1.367/03, que 

originou a LIE, foi demorada e marcada por muitos embates e apresentação de substitutivos 

que versavam sobre o modelo a ser adotado. No entanto, o encaminhamento de um texto 

substitutivo - Projeto de Lei nº 6.999/06 - pelo Presidente da República em maio de 2006, por 

ocasião da abertura da II Conferência Nacional do Esporte (CNE), impingiu celeridade ao 

projeto de lei, sendo a Lei de Incentivo ao Esporte sancionada em 29 de dezembro de 2006 

(REZENDE, 2012). 

A I Conferência Nacional do Esporte, realizada de 17 a 20 de junho de 2004, 

Brasília/DF, já defendia a criação de leis de incentivos fiscais em nível municipal, estadual e 

federal. Defendeu, ainda, a vinculação mínima de 1% do orçamento federal, estadual, e 

municipal, através de emenda constitucional, para o esporte (BRASIL, 2004).  

O financiamento para a implementação de políticas públicas voltadas para o esporte 

voltou a ser debatido na II Conferência Nacional do Esporte, realizada de 4 a 7 de maio de 2006 

em Brasília/DF (BRASIL, 2006). Posicionado em eixo temático próprio o debate sobre o 

financiamento defendeu a autonomia orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios para o desenvolvimento das Políticas de Esporte e Lazer, 

                                                 

 

12 A LIE previa originalmente em seu texto um limite de dedução de 4% para as pessoas jurídicas, no entanto, no 

mesmo dia que sancionou a lei o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 342 reduzindo o limite de 

dedução para 1%. A Medida Provisória foi resultado da pressão sofrida pelo governo da classe artística pela 

concorrência dos recursos incentivados. Portanto, os recursos incentivados são cumulativos, ou seja, as empresas 

podem deduzir até 4% do IR devido para projetos culturais mais a dedução de até 1% do IR devido para projetos 

esportivos.  
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garantida através de Emenda Constitucional que garantiria percentual mínimo de 1% da receita 

tributária, nos moldes da Educação. 

O encontro ainda recomendava a criação de leis de incentivos fiscais para o esporte e o 

lazer nos três níveis de governo, “considerando como alternativas para elaboração destas Leis 

as seguintes fontes: percentual de Impostos IR - IRPF e IRPJ, ICMS, ISS, CIDE, Imposto de 

Telefonia, IPI, IPTU, CPMF, seguro obrigatório de veículos e PIB” (BRASIL, 2006). 

A preocupação em implementar políticas públicas de esporte e lazer levando em conta 

a equidade entre suas diferentes manifestações e contemplando diferentes regiões do País 

também foi abordado na Conferência (BRASIL, 2006).  

A III Conferência Nacional do Esporte, realizada de 3 a 6 de junho de 2010 em 

Brasília/DF (BRASIL, 2010), mais uma vez destacou o financiamento do esporte em uma linha 

de debate própria, propondo um Projeto de Emenda Constitucional para vinculação de no 

mínimo 2% do orçamento da União,1,5% dos Estados e Distrito Federal e 1% dos municípios 

para o esporte.  

Sobre a LIE, agora já em vigor, a III CNE manifestou-se a favor da prorrogação da 

referida norma até 2025, com destaque para a proposta de revê-la a cada dois anos e com a 

participação de entidades representativas do setor. Propunha, também, a inclusão de empresas 

tributadas sobre o lucro presumido, e aumentando o percentual de repasse de 1% para 4%, 

podendo as empresas contabilizá-lo como despesa operacional. A exemplo das Conferências 

anteriores recomendava, ainda, incentivar a implantação de leis de incentivo ao esporte em 

todos os estados, Distrito Federal e municípios. 

2.4.1. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 

A Lei de Incentivo ao Esporte opera-se através da efetiva participação dos três setores 

da sociedade, numa aproximação com as estratégias neoliberais, à medida que transfere parte 

das responsabilidades do Estado para os segundo e terceiro setores (SILVA; BORGES; 

AMARAL, 2015). 

O processo inicia-se com o cadastramento do proponente no sítio do Ministério do 

Esporte, em seguida a entidade de natureza esportiva elaborará o projeto. A elaboração do 

projeto se dá inicialmente por meio eletrônico, após, os projetos deverão ser remetidos para 

protocolo no Ministério do Esporte, nos termos do Decreto nº 6.180/2007 que regulamentou a 

LIE. 
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 De acordo com o artigo 9º do Decreto nº 6.180/2007, os projetos deverão ser 

acompanhados dos seguintes documentos. 

Art. 9º. Os projetos desportivos e paradesportivos serão acompanhados dos seguintes 

documentos, sem prejuízo de outros a serem definidos pelo Ministério do Esporte, sob 

pena de não serem avaliados pela Comissão Técnica: I - pedido de avaliação do 

projeto dirigido à Comissão Técnica, com a indicação da manifestação desportiva, nos 

termos do art. 4º; II - cópias autenticadas do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 

CNPJ, do estatuto e das respectivas alterações, da ata da assembleia que empossou a 

atual diretoria, do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do documento de identidade dos 

diretores ou responsáveis legais, todas relativas ao proponente; III - descrição do 

projeto contendo justificativa, objetivos, cronograma de execução física e financeira, 

estratégias de ação, metas qualitativas e quantitativas e plano de aplicação dos 

recursos; IV - orçamento analítico e comprovação de que os preços orçados são 

compatíveis com os praticados no mercado ou enquadrados nos parâmetros 

estabelecidos pelo Ministério do Esporte; V - comprovação da capacidade técnico-

operativa do proponente; VI - comprovação de funcionamento do proponente há, no 

mínimo, um ano; e VII - nos casos de construção ou reforma de imóvel, comprovação 

de pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade do respectivo imóvel ou da 

posse, conforme dispuser o Ministério do Esporte.  

 

A LIE não estabelece um limite máximo para destinação de recursos incentivados por 

projeto, ou seja, o projeto desportivo em conformidade com as normas em comento poderá 

prever em seu orçamento o valor que julgar necessário para realizá-lo, obviamente deverá, após 

aprovação, buscar um apoiador que lhe dê o aporte financeiro na medida do seu orçamento. 

O alcance de sua aplicação também é vasto, podendo ser apresentados projetos visando 

à construção e reforma de instalações esportivas, aquisição de equipamentos, materiais e 

contratação de serviços relacionados à prática desportiva, promoção de eventos esportivos, e 

outras ações do gênero (REZENDE, 2012). Esse alcance abrangente representa a intenção do 

legislador em dar maior efetividade à norma. 

A LIE também não faz qualquer restrição acerca das modalidades esportivas que podem 

ser objetos de projetos incentivados, restringindo apenas ao custeio de atividades relacionadas 

a atletas profissionais, consoante artigo 2º da Lei nº 11.438/2006.  

Art. 2º, § 2º: É vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos previstos 

nesta Lei para o pagamento de remuneração de atletas profissionais, nos termos da Lei 

no 9.615, de 24 de março de 1998, em qualquer modalidade desportiva. 

Nesse aspecto, basta que o proponente demonstre que o objeto do projeto está 

relacionado a uma atividade considerada desportiva. Algumas modalidades de fato podem gerar 

alguma controvérsia, como por exemplo, jogos virtuais. Nesses casos cabe ao proponente, 

demonstrar que o objeto de seu projeto é efetivamente uma prática desportiva, restando à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9615consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9615consol.htm
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Comissão Técnica decidir pelo seu reconhecimento ou não, em parecer fundamentado, 

admitindo um pedido de reconsideração (REZENDE, 2012), nos termos do artigo 25 do Decreto 

nº 6.180/2007.  

Art. 25.  Da decisão da Comissão Técnica ou de seu presidente caberá pedido de 

reconsideração à Comissão Técnica no prazo de cinco dias.  

Parágrafo único.  É irrecorrível a decisão tomada pela Comissão Técnica em pedido 

de reconsideração.  

Por outro lado, o artigo 16 do Decreto nº 6.180/2007 exige que nos projetos esportivos 

constem ações com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e 

portadoras de deficiência. 

Art. 16.  Nos projetos desportivos e paradesportivos, desenvolvidos com recursos 

oriundos dos incentivos previstos no art. 1o, deverão constar ações com vistas a 

proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de 

deficiência.  

Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no caput, o Ministério do Esporte poderá 

estabelecer outras formas para a democratização do acesso a produtos e serviços 

resultantes dos projetos desportivos e paradesportivos aprovados. 

  

A norma também prevê que os projetos desportivos em cujo favor serão captados e 

direcionados os recursos oriundos dos incentivos previstos na LIE deverão atender a pelo menos 

uma das seguintes manifestações esportivas (BRASIL, 2007): 

 Desporto educacional, cujo público beneficiário deverá ser de alunos regularmente 

matriculados em instituição de ensino de qualquer sistema, evitando-se a 

seletividade e a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de 

alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício 

da cidadania e a prática do lazer; 

 Desporto de participação, caracterizado pela prática voluntária, compreendendo as 

modalidades desportivas com finalidade de contribuir para a integração dos 

praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na 

preservação do meio ambiente; 

 Desporto de rendimento, praticado segundo regras nacionais e internacionais, com 

a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do País e estas com 

as de outras nações.  

 

Após o envio o primeiro setor fará a análise do projeto através da Comissão Técnica, 

composta por três representantes governamentais, indicados pelo Ministro de Estado do 
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Esporte; e três representantes dos setores desportivo e paradesportivo, indicados pelo Conselho 

Nacional do Esporte. A Comissão Técnica poderá solicitar diligências em qualquer fase do 

processo e o seu não-atendimento tempestivo ensejará na rejeição do projeto; e deverá, ao 

analisar o projeto, de acordo com o artigo 21 do Decreto 6.180/2007, observar seguintes 

parâmetros. 

Art. 21. I - não-concentração por proponente, por modalidade desportiva ou 

paradesportiva, por manifestação desportiva ou paradesportiva ou por regiões 

geográficas nacionais; II - capacidade técnico-operativa do proponente; 

III - atendimento prioritário a comunidades em situação de vulnerabilidade social; e 
IV - inexistência de outro patrocínio, doação ou benefício específico para as ações 

inseridas no projeto.  

A Comissão Técnica poderá aprovar parcialmente o projeto apresentado, cabendo 

pedido de reconsideração no prazo de cinco dias, sendo irrecorrível a decisão tomada pela 

Comissão Técnica em pedido de reconsideração.  

Após a aprovação do projeto, a organização do terceiro setor deverá comprovar a 

regularidade fiscal e tributária nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; comprovada 

a regularidade, será publicado no Diário Oficial da União extrato do projeto que, segundo artigo 

27 do Decreto 6.180/2007, deverá conter as seguintes informações. 

Art. 27. I - título do projeto; II - número de registro no Ministério do Esporte; 

III - instituição proponente e respectivo CNPJ; IV - manifestação desportiva 

beneficiada; V - valor autorizado para captação, especificando-se se patrocínio ou 

doação; VI - prazo de validade da autorização para captação.  

Após publicação no DOU, a organização do terceiro setor está autorizada a iniciar a 

captação dos recursos no segundo setor e a execução do projeto.  

Caso o valor efetivamente captado seja inferior ao valor autorizado para captação, o 

proponente para início da execução do projeto desportivo ou paradesportivo deverá apresentar 

plano de trabalho ajustado, desde que não altere os objetivos do projeto e comprove a sua 

viabilidade técnica. O proponente poderá solicitar, ainda, à Comissão Técnica a prorrogação do 

projeto caso a captação não tenha alcançado os recursos autorizados no prazo estabelecido. 

O proponente só poderá efetuar despesas após a captação integral dos recursos 

autorizados ou posteriormente à aprovação do plano de trabalho ajustado pela Comissão 

Técnica. 

Os recursos provenientes de doações e patrocínios efetuados deverão ser depositados e 

movimentados em conta bancária específica, no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica 
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Federal, aberta pelo Ministério dos Esportes e que tenha por titular o proponente do projeto 

desportivo ou paradesportivo aprovado.  

Os projetos aprovados serão monitorados e avaliados tecnicamente durante e ao término 

de sua execução pelo Ministério do Esporte, ou por intermédio de entidades que receberem 

delegação. As organizações do terceiro setor estão sujeitas a prestar contas do total dos recursos 

recebidos, no prazo máximo sessenta dias após o término do projeto desportivo ou 

paradesportivo, acompanhado de relatório final de cumprimento do objeto, sem prejuízo da 

apresentação de contas parcial, a critério do Ministério do Esporte.  

A avaliação comparará os resultados esperados e atingidos, os objetivos previstos e 

alcançados, os custos estimados e reais e a repercussão da iniciativa na comunidade e no 

desenvolvimento do esporte. Com base na avaliação técnica, o Ministério do Esporte emitirá 

laudo de avaliação final sobre a fiel aplicação dos recursos e a verificação do cumprimento da 

legislação financeira aplicável, mediante o exame das prestações de contas. Compete à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de suas atribuições, a fiscalização dos 

incentivos fiscais previstos na LIE (BRASIL, 2007). 

A Figura 06 ilustra o fluxograma do projeto esportivo incentivado pela LIE, destacando 

o setor socioeconômico responsável por cada etapa.  
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Figura 06: Fluxograma do projeto esportivo incentivado pela LIE. 

Fonte: Elaboração Própria. 

O Ministério do Esporte divulgou os números da LIE desde a sua edição até 2014, a 

partir do Relatório de Gestão é possível identificar distorções na aplicação da política pública 

promovida pela norma de fomento. 

A Figura 07 ilustra a quantidade de projetos apresentados ao ME por manifestação 

desportiva nos anos de 2007 a 2014 (ME, 2015). 
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Figura 07: Projetos apresentados por manifestação esportiva. 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 

Já a Figura 08 ilustra o percentual de projetos apresentados ao Ministério do Esporte por 

manifestação desportiva desde o início da vigência da Lei de Incentivo ao Esporte (ME, 2015).  

 

 

Figura 08: Projetos apresentados por manifestação esportiva. Acumulado 2007 a 2014. 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015.  

A partir das Figuras 07 e 08 observa-se a predominância dos projetos pertencentes à 

manifestação esportiva do alto rendimento em todos os anos da vigência da LIE. 
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Destaca-se que o ordenamento constitucional, fundamento de validade para as políticas 

públicas do esporte e lazer, determina em seu artigo 217, inciso II13, que a destinação dos 

recursos públicos deverá atender prioritariamente o desporto educacional; e apenas em casos 

específicos para o desporto de alto rendimento (BRASIL, 1988). 

Nessa perspectiva, a política pública de incentivo ao esporte e lazer promovida pela LIE 

merece ser avaliada, visto que seus resultados não priorizam o desporto educacional, revelando 

um desrespeito aos preceitos constitucionais (ATHAYDE; MASCARENHAS; SALVADOR, 

2015). 

Analisando os projetos apresentados numa perspectiva geral, ou seja, nas três 

manifestações desportivas, da Tabela 09 depreende-se que desde o início da vigência da LIE 

até o ano de 2014, 9.924 projetos esportivos foram apresentados ao Ministério dos Esportes, e 

apenas 6.550 projetos (66%) foram encaminhados para análise; 34% foram rejeitados sem 

análise de mérito (ME, 2015).  

Tabela 08: Projetos encaminhados ao ME. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007-2014 

Projetos apresentados ao 

ME 
629 671 934 1424 1626 1773 1614 1253 9924 (100%) 

Projetos rejeitados sem 

análise de mérito 
275 245 151 559 543 774 511 316 3374 (34%) 

Projetos encaminhados à 

análise 
354 426 783 865 1083 999 1103 937 6550 (66%) 

Projetos avaliados em 1ª 

Análise 
26 178 466 848 878 834 858 805 4893 

Projetos publicados 21 186 307 624 731 496 608 515 3488 

Projetos autorizados a 

iniciar a execução 

- 38 82 146 247 310 283 348 1454 

- 5,66% 8,78% 10,25% 15,19% 17,48% 17,53% 27,77% 14,65% 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 

E dos projetos encaminhados à análise apenas 1.454 foram autorizados a iniciar a 

execução, ou seja, de todos os projetos recebidos pelo ME no período compreendido de 2007 a 

                                                 

 

13 Constituição Federal. Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como 

direito de cada um, observados: I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 

organização e funcionamento; II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; III - o tratamento diferenciado para o 

desporto profissional e o não- profissional; IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 

nacional. 
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2014, apenas 14,65% foram considerados aptos a serem executados, conforme ilustra a Figura 

09 (ME, 2015). 

 

 
Figura 09: Projetos apresentados x Autorizados a executar. Acumulado 2007 a 2014. 

 Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015.  

Ainda sobre os projetos apresentados ao ME e aqueles autorizados a iniciar a execução, 

a Figura 10 ilustra que desde a edição da LIE um percentual cada vez maior de projetos tem 

conseguido utilizar os recursos incentivados, por outro lado, denota o acanhado número de 

projetos que efetivamente chegam à fase final da análise estatal, alcançando um média de 

apenas 14,65% (ME, 2015).  

 

Figura 10: Projetos apresentados x Autorizados a executar. 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015.  

Em outra análise, a Figura 11 ilustra a evolução dos recursos incentivados captados 

pelos projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. De 2007 a 2014 o total 

arrecadado foi de R$ 1,36 bilhões. 
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Figura 11: Recursos incentivados captados 2007 a 2014 (em milhões R$). 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 

Nesse sentido, importante destacar que o artigo 13-A da LIE determina que o valor 

máximo das deduções será fixado anualmente pelo Poder Executivo, que fixará também os 

limites a serem aplicados para cada manifestação desportiva. Uma garantia da União em 

equilibrar sua receita tributária do imposto de renda em face da renúncia fiscal trazida pela LIE.  

O Decreto nº 6.684/08 foi o último ato normativo editado pelo Poder Executivo Federal 

estabelecendo os limites a serem utilizados em cada manifestação desportiva, consolidados na 

Tabela 09. 

Tabela 09: Manifestação desportiva x Limite autorizado (em milhões R$). 

Manifestação desportiva Limite autorizado 

Educacional R$ 200,00 

Participação R$ 53,32 

Rendimento R$ 146,68 

Total R$ 400,00 

Fonte: Decreto nº 6.684/08. 

A Tabela 10 consolida o limite total autorizado pelo Poder Executivo e os recursos 

efetivamente captados nos exercícios 2013 e 2014. 

Tabela 10: Valores máximos autorizados x Potencialmente dedutíveis (em milhões R$). 

 2013 2014 

Limite autorizado (Dec. nº 6.684/08) R$ 400,00 R$ 400,00 

Recursos efetivamente captados R$ 238,30 R$ 254,75 

Limite autorizado x recursos efetivamente captados 59,6% 63,7% 
Fonte: Decreto nº 6.684/08 e Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 
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Numa análise comparativa entre os recursos efetivamente captados com os recursos 

autorizados a serem captados verifica-se uma assimetria entre os resultados que o legislador 

ordinário almejava atingir e aquilo que a operacionalização da política pública de incentivo ao 

esporte conseguiu alcançar, 59,6% em 2013 e 63,7% em 2014. A Figura 12 ilustra a referida 

assimetria.  

 

Figura 12: Recursos autorizados x Recursos efetivamente captados (em milhões R$). 

Fonte: Decreto nº 6.684/08 e Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 

Destaque também para a diferença ilustrada na Figura 13 entre o valor autorizado pelo 

ME para captação e o valor efetivamente captado que reflete a dificuldade que o proponente 

encontra em buscar interessados em patrocinar seu projeto esportivo. No acumulado de 2008 

a 2014 foi captado apenas 31,6% do montante autorizado pelo ME.  

  

Figura 13: Recursos autorizados e captados (em milhões R$). 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 
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Ressalta-se que, nesses casos, o proponente não conseguiu captar os recursos apontados 

no seu projeto, em que pese o projeto ter sido aprovado pelo ME e considerado apto a ser 

executado. A aprovação de um projeto na etapa de análise técnica não garante aos proponentes 

o recebimento do recurso. 

Ainda acerca da análise dos recursos que foram efetivamente captados, a Figura 14 

ilustra a captação por manifestação desportiva no acumulado de 2007 a 2014, onde 19% foi 

destinado a projetos educacionais, 17% a de participação e 64% a de alto rendimento. 

 

Figura 14: Captação por manifestação desportiva. Acumulado 2007 a 2014. 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 

O Relatório de Gestão Ministério dos Esportes (2015) ainda traz a evolução do número 

de proponentes que efetuaram captação, destaque para a curva a partir de 2011 que indica uma 

estagnação no número de proponentes, conforme ilustra a Figura 15. 

 

Figura 15: Quantidade de proponentes que captaram. 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 
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 Ainda acerca dos proponentes a Figura 16 ilustra a captação dos recursos incentivados 

em 2014 conforme a natureza jurídica do proponente. 

 

Figura 16: Captação segundo a natureza jurídica do proponente. Ano 2014. 
Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 

Numa análise geográfica, a Figura 17 ilustra o percentual por região dos valores 

incentivados captados acumulados no período 2007 a 2014. A região Sudeste sobressai com 

82% dos recursos captados em face das demais regiões brasileiras, que juntas somam 18%. 

 

Figura 17: Recursos captados por região. Acumulado 2007 a 2014. 

Fonte: Adaptado de Relatório de Gestão Ministério do Esporte 2015. 
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2.5. SUMARIZAÇÃO DOS CONCEITOS-CHAVE E VINCULAÇÃO COM OS 

OBJETIVOS DO ESTUDO  

Em que pese o crescente número de projetos encaminhados para análise (Tabela 08), o 

baixo índice de projetos autorizados a iniciar a execução leva a alguns questionamentos que a 

pesquisa pretende responder: se o desconhecimento do arcabouço normativo e sua complexa 

instrumentalização pelas organizações do terceiro setor proponentes contribuem para o 

desnivelamento entre o número de projetos encaminhados ao ME e aqueles que ao final são 

aprovados. 

De todos os projetos encaminhados ao ME 34% foram rejeitados sem análise de mérito, 

e daqueles que são encaminhados para análise apenas 22% são autorizados a iniciar a execução, 

representando apenas 14% do total de projetos encaminhados inicialmente, conforme consolida 

a Tabela 08. 

Em outro prisma, a evolução dos recursos incentivados captados revela um crescimento 

regular, conforme ilustra a Figura 11, acumulando nos anos 2007 a 2014 a quantia de R$ 1,36 

bilhões convertidos a projetos esportivos incentivados pela LIE; em que pese esse valor 

representar apenas 32% do valor autorizado para captação, denunciando a dificuldade dos 

proponentes em atrair patrocinadores para os projetos esportivos já aprovados.  

Quando a soma dos recursos efetivamente captados é confrontada com os limites 

autorizados pela norma, a distorção ganha proporções ainda maiores, conforme ilustrado na 

Figura 12. 

As distorções continuam quando se faz um exame a partir das manifestações desportivas 

do esporte, desde a edição da Lei de Incentivo ao Esporte o desporto de alto rendimento mantém 

a predominância dos projetos dirigidos para análise do ME (Figura 07). No acumulado de 2007 

a 2014, a Figura 08 ilustra que o alto rendimento é responsável por 50% dos projetos esportivos 

encaminhados para apreciação, restando às manifestações educacional e participação 27% e 

23% respectivamente.   

A própria sociedade esportiva dá primazia ao desporto de alto rendimento, em prejuízo 

à dimensão social e educacional do esporte que devem compor a base da pirâmide da natureza 

esportiva.  

A falta de simetria é maior quando se considera o valor efetivamente destinado às 

manifestações desportivas, a Figura 14 ilustra que o esporte de rendimento captou 64% dos 
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recursos arrecadados de 2007 a 2014, contra 19% e 17% para o esporte educacional e de 

rendimento respectivamente. 

Isso ocorre, talvez, porque tal mecanismo legal atribui um caráter mercantil à temática 

esportiva quando deixa para as empresas, geralmente o setor de comunicação, definir o projeto 

que deverá receber o financiamento, recaindo a escolha no alto rendimento, manifestação 

esportiva de maior visibilidade diante do público. Assim, por via obliqua, a LIE acentua a 

destinação de recursos para alto rendimento que atende uma pequena parcela da população e 

beneficia os setores conservadores do esporte e a grande indústria esportiva e do entretenimento 

(MATIAS et al, 2015). 

Por outro lado, o desenvolvimento de projetos de natureza educacional e de 

participação, além de atender a uma parcela maior da sociedade carente do acesso às práticas 

esportivas e de lazer, vincula-se diretamente à possibilidade de garantia dos direitos sociais 

dentro de uma perspectiva universal (ATHAYDE; MASCARENHAS; SALVADOR, 2015). 

A hegemonia do alto rendimento como dimensão esportiva que mais apresenta projetos 

(50%), assim como, aquela que, ao final, mais capta recursos (64%), expõe não só o ditame 

constitucional que determina que os recursos devem ser aplicados prioritariamente ao esporte 

educacional como também a legislação ordinária. Conforme artigo 21 do Decreto nº 

6.180/2007, a análise dos projetos deve atender ao princípio da não concentração por 

proponente, por modalidade desportiva ou paradesportiva, por manifestação desportiva ou 

paradesportiva ou por regiões geográficas nacionais. 

Art. 21.  Quando da análise dos projetos apresentados, a Comissão Técnica observará 

os seguintes parâmetros: 

I - não-concentração por proponente, por modalidade desportiva ou paradesportiva, 

por manifestação desportiva ou paradesportiva ou por regiões geográficas nacionais; 

[...] 

Ainda apreciando o mesmo dispositivo legal, a Figura 17 ilustra outro enfrentamento da 

realidade com a norma, que determina que a Comissão Técnica responsável pela análise dos 

projetos desportivos deverá observar a não concentração por regiões geográficas nacionais. 

Segundo relatório do ME, a região Sudeste concentra 82% dos recursos incentivados captados, 

seguida pela região Sul com 11%, Nordeste e Centro Oeste com 3% e Norte com 1%. 

A distribuição regional assimétrica amplia a desigualdade de acesso ao esporte, 

resultando menos projetos e infraestrutura em locais que historicamente sofrem com a retraída 

presença do Estado, como é o caso das regiões Norte e Nordeste (MATIAS et al, 2015). 



60 

 

As contradições ocorrem também na distribuição dos recursos por proponentes em que 

a Figura 16 ilustra que o poder público representado pelas Prefeituras e Universidades 

correspondem à menor fração dos proponentes, confirmando que a o próprio governo ainda não 

reconheceu a LIE como forma de financiamento a projetos esportivos, permitindo, assim, que 

o orçamento público alcance outras áreas sensíveis como saúde e educação. 

De outro modo, entidades de ampla visibilidade nacional usufruem largamente dos 

benefícios, é o caso do COB – Comitê Olímpico Brasileiro, principal entidade do esporte 

nacional, e que ocupa a 4ª colocação14 no ranking dos captores de recursos incentivados. Ocorre 

que o COB possui outras fontes de financiamento, sobretudo, as de origem públicas, restando 

um questionamento, não teria o referido comitê capacidade de atrair patrocínio independente 

da LIE? (MATIAS et al, 2015). Caso afirmativo, outra ofensa à norma estaria acontecendo, 

uma vez que o artigo 24 do Decreto 6.180/2007 veda conceder incentivos a projeto desportivo 

em que haja comprovada capacidade de atrair investimentos. 

Art. 24.  É vedada a concessão de incentivo a projeto desportivo: 

[...]; 

II - em que haja comprovada capacidade de atrair investimentos, independente dos 

incentivos de que trata este Decreto.  

As relações históricas entre Estado e esporte no Brasil evidenciam que as amarrações 

existentes jamais ultrapassaram um plano econômico-corporativo, sendo expressões de 

interesses particulares e afastando-se de uma perspectiva universal de garantia de direitos 

(TONINI; BORGES; AREIAS, 2009). Os dados apresentados confirmam que a LIE pouco vem 

concorrendo para o alcance de seu objetivo que é ampliar, democratizar e universalizar o acesso 

à prática do esporte e lazer.  

Dessa forma, os resultados apresentados comprometem a perspectiva sociopolítica do 

esporte e lazer e a sua afirmação como direito social fundamental. Ao revés, se na aparência a 

LIE é uma fonte de recursos para a democratização do esporte, concretamente se revela desde 

a sua essência como um mecanismo que atende os interesses da iniciativa privada, retirando do 

Estado a responsabilidade na implantação das políticas esportivas (MATIAS et al, 2015).  

                                                 

 

14 O 1º lugar pertence ao Esporte Clube Pinheiros, maior clube poliesportivo da América Latina, e que captou de 

2007 a 2014 quase R$ 60 milhões. O 2º lugar é do Instituto Passe de Mágica, organização sem fins lucrativos 

idealizado pela ex jogadora de basquete Paula Gonçalves, captou no mesmo período R$ 37,50 milhões. E o 3º 

lugar é do Círculo Militar da Vila Militar (CMVM) do Rio de Janeiro, instituição criada por um grupo de militares 

em 1939, captando R$ 30,2 milhões.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

No presente capítulo é apresentada e discutida a metodologia da pesquisa adotada para 

investigar a efetividade da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006) na Região da Costa 

do Sol, no Estado do Rio de Janeiro.  

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A efetividade de uma lei se verifica, antes de tudo, pelo conhecimento de sua existência 

pelo destinatário final da norma. Além disso, não basta conhecer sua existência se o destinatário 

da norma não compreende seu conteúdo (MENDES; BRANCO, 2015). 

Portanto, pela natureza do fenômeno a ser investigado – efetividade – a pesquisa, de 

acordo com Gray (2012), classifica-se quanto aos fins como explicativa, de abordagem 

qualitativa. 

 Não obstante a pesquisa qualitativa sofrer críticas sobre sua confiabilidade e validez, 

numa espécie de incompatibilidade de ser ao mesmo tempo crítica e válida, o estudo qualitativo 

vai além da produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos, antes, 

caracteriza-se pela compreensão detalhada e contextualizada dos significados apresentadas 

pelos entrevistados (RICHARDSON, 2014). 

 Desta forma, a presente pesquisa guarda um interesse maior sobre as impressões 

subjetivas das pessoas entrevistadas, sobretudo, em razão do conteúdo abstrato da variável 

analisada: o fenômeno da efetividade da LIE.  

  E ainda, reconhecendo que o conhecimento está sempre historicamente especificado e 

que as novas formas que a realidade assume (fluidificação dos conceitos) podem tornar as suas 

representações obsoletas e inadequadas para os objetivos do estudo, a análise dos dados utiliza 

a lógica dialética na tentativa de relacionar a realidade social dos dados coletados com sua 

representação científica (RICHARDSON, 2014). 

 Em que pese a inevitável influência das precompreensões da realidade social trazidas 

pelo pesquisador, a validade dos dados coletados está consubstanciada pela prática reflexiva 

durante sua coleta, isto é, uma aproximação questionadora com o conteúdo das entrevistas, além 

do respeito com a estrutura teórica da pesquisa.  
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Nesse sentido, ensina Richardson (2014), que a reflexão é uma estratégia pessoal pela 

qual o pesquisador pode administrar a oscilação analítica entre a observação e a teoria que 

considera válida, através de medidas tomadas pelo pesquisador para garantir a capacidade de 

ter acesso às autênticas opiniões dos entrevistados 

Em relação aos meios, a pesquisa baseia-se em técnicas de pesquisa social para coleta 

de dados primários junto aos setores socioeconômicos de interesse na investigação, além do 

levantamento de literatura técnico-científica apropriada e do amparo da estrutura normativa da 

área de estudo (fontes secundárias) (FLICK, 2013). 

Considerando os objetivos e as questões-problema da pesquisa, o estudo adota como 

base lógica o raciocínio hipotético-dedutivo, partindo de uma visão geral do tema proposto e 

retorna aos aspectos particulares (GRAY, 2012).  

No processo dedutivo ocorre a testagem de hipóteses, que ao final podem ser 

confirmadas, refutadas ou modificadas (GRAY, 2012). No método dedutivo há uma conexão 

descendente, onde a partir de teorias e leis, se antecipa a ocorrência de fenômenos particulares 

(LAKATOS; MARCONI, 2010).  

3.2. CATEGORIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DA PESQUISA 

A fim de conferir objetividade e identificar os atores mais relevantes para os objetivos 

da pesquisa, a seleção dispôs de amostras intencionais. Gray (2012) assinala que amostras 

intencionais buscam entender determinadas práticas que existem em local, contexto e tempo 

específicos, identificando informantes que possibilitarão a exploração de comportamentos 

relevantes à pesquisa.  

Conjugado ao procedimento da amostra intencional, a pesquisa utiliza o princípio da 

concentração que reúne na amostra os casos que são particularmente importantes para a questão 

do estudo (FLICK, 2013).  

Nesse sentido para subsidiar a abordagem empírica, o estudo propôs-se a categorizar 

amostras de empresas privadas (segundo setor) e de organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos (terceiro setor) que tenham dentre suas finalidades sociais a promoção do esporte. 

Para a amostragem do segundo setor foram selecionadas dez empresas tributadas pelo 

lucro real, consoante exigência da LIE, categorizadas no Quadro 02.  
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# Empresa 

Atividade 

principal da 

empresa 

Município 
Cargo do 

respondente 

Tempo de 

empresa 

1 

PCP 

Engenharia e 

Montagens 

Industriais 

Engenharia e 

montagens 

industriais 

Macaé Diretor 18 anos 

2 

Maersk 

Supply 

Service do 

Brasil 

Transporte 

marítimo 
Macaé 

Gerente Geral 

de Operações 

da América do 

Sul 

5 anos 

3 

Techniques 

Surfaces do 

Brasil - HEF 

Group 

Tratamentos 

térmicos, 

termoquímicos 

e revestimentos 

industriais 

Casimiro de 

Abreu 

Gerente da 

unidade 
4 anos 

4 

Superior 

Energy 

Services 

Brasil 

Produtos e 

serviços de 

perfuração 

Macaé 
Coordenador 

Fiscal 
2,5 anos 

5 

Brascabo 

Products & 

Services 

Cabos de aço e 

cintas para 

elevação e 

fixação de 

cargas. 

Macaé Diretor 9 anos 

6 

Schoeller 

Bleckmann do 

Brasil 

Distribuição de 

tubos de aço 
Macaé 

Analista 

Tributário 
5 anos 

7 

Altus 

Sistemas de 

Automação 

S/A 

Automação e 

controle de 

processos 

industriais 

Macaé 

Diretor 

Financeiro e de 

Relacionamento 

com 

Investidores    

4 anos 

8 DOF Brasil 

Fornecedores de 

embarcações 

offshore e 

serviços 

submarinos 

Macaé 
Gerente 

Tributário 
3 anos 

9 
Odebrecht 

Ambiental 
 Água e esgoto Rio das Ostras 

Gerente de 

Comunicação 
2 anos 

10 Ampla 

Concessionária 

de distribuição 

de energia 

elétrica 

Sede em Niterói, 

com área de 

atuação em 

todos os 

municípios da 

amostra 

Gerente de 

Estratégia e 

Ativação de 

Marca 

2 anos 

Quadro 02: Amostra da pesquisa – segundo setor. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em 2014, Macaé contava com 447 empresas tributadas com base no lucro real, com 

uma arrecadação em imposto de renda na ordem de R$ R$ 1.102.487.499,99, o que representava 

84,05% do total arrecadado por todas as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real da 

Costa do Sol (R$ 1.311.660.351,18). Por essa razão, apesar de a pesquisa investigar a 

efetividade da LIE na Costa do Sol/RJ, o agrupamento da amostra no município de Macaé 

justifica-se pela alta concentração de empresas tributadas com base no lucro real, assim como, 

sua representatividade no volume arrecadatório do imposto de renda em face da delimitação 

geográfica da pesquisa.  

A Tabela 11 categoriza a arrecadação de cada município que compõe a Costa do Sol nos 

exercícios de 2013 e 2014. 

Tabela 11: Arrecadação pessoas jurídicas lucro real na Costa do Sol – 2013 e 2014. 

Arrecadação das pessoas jurídicas lucro real da Costa do Sol/RJ 

# Município 2013 2014 

1 Macaé R$ 1.026.981.733,92 85,67% R$ 1.102.487.499,99 84,05% 

2 Rio das Ostras R$ 51.208.796,47 4,27% R$ 75.298.074,02 5,74% 

3 Araruama R$ 33.714.282,94 2,81% R$ 34.367.027,00 2,62% 

4 São Pedro da Aldeia R$ 22.685.515,08 1,89% R$ 31.894.496,23 2,43% 

5 Cabo Frio R$ 30.442.731,41 2,54% R$ 31.512.609,64 2,40% 

6 Saquarema - R$ 16.282.108,71 1,36% R$ 15.415.692,31 1,18% 

7 Maricá R$ 9.218.485,38 0,77% R$ 7.751.886,85 0,59% 

8 Arraial do Cabo R$ 3.444.158,05 0,29% R$ 6.786.866,46 0,52% 

9 Armação dos Búzios R$ 1.470.671,18 0,12% R$ 2.045.511,49 0,16% 

10 Iguaba Grande R$ 1.493.050,56 0,12% R$ 2.022.764,17 0,15% 

11 Casimiro de Abreu R$ 1.695.533,94 0,14% R$ 2.001.639,86 0,15% 

12 Quissamã R$ 180.237,63 0,02% R$ 75.714,16 0,01% 

13 Carapebus R$ 0,00 0,00% R$ 569,00 0,00% 

  R$ 1.198.817.305,27 100,00% R$ 1.311.660.351,18 100,00% 
Fonte: Adaptado da Receita Federal do Brasil 2015. 

Além disso, para fins de fruição da LIE, não importa onde a empresa esteja situada, uma 

vez que a dedução fiscal é aplicada ao imposto de renda, tributo de competência federal, nem a 

localização da organização do terceiro setor proponente do projeto; uma empresa situada em 

Macaé, por exemplo, pode incentivar um projeto esportivo proposto por uma organização do 

terceiro setor situada em qualquer localidade do país. Destaque para a empresa de distribuição 

de energia elétrica Ampla S/A, incluída na amostra e que cobre todos os treze municípios da 

Costa do Sol/RJ. 

Quanto à categorização da amostra das organizações do terceiro setor, foram 

selecionadas oito entidades esportivas. O critério utilizado garante a representatividade da 
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amostra, pois algumas entidades atuam em mais de um município; desta forma, a amostra 

estende-se por dez dos treze municípios que compõem a Costa do Sol. 

A Figura 18 destaca os municípios da Costa do Sol representados pela amostra das 

organizações esportivas sem fins lucrativos.  

 

Figura 18: Cobertura territorial da amostra do terceiro setor na região da Costa do Sol/RJ. 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 03 consolida a categorização da amostra da pesquisa para o terceiro setor.  

# Entidade Município 
Cargo do 

respondente 

Tempo de 

Organização 

1 Associação Maricaense de Karatê-Do Maricá Presidente 12 anos 

2 Clube de Esportes Náuticos Arraial Va’a 
Arraial do 

Cabo 
Presidente 2 anos 

3 Instituto Triação 
São Pedro da 

Aldeia 
Presidente 8 anos 

4 Natação no Mar 
Rio das 

Ostras 
Presidente 10 anos 

5 
Associação de Esportes Aquáticos 

Escola do Mar 

Rio das 

Ostras 
Presidente 4 anos 

6 
Fazendo Aguas Abertas e Esportes no 

Estado do Rio de Janeiro 

Rio das 

Ostras 
Presidente 19 anos 

7 
Associação de Pais e Amigos dos 

Judocas de Macaé 
Macaé Presidente 22 anos 

8 
Associação de Corredores de Rua de 

Macaé 
Macaé Presidente 5 anos 

Quadro 03: Categorização da amostra da pesquisa – terceiro setor. 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Com a finalidade de fornecer subsídios na análise dos dados coletados na Costa do 

Sol/RJ, foi consultado Ricardo Paolucci, Gestor de Projetos e Recursos Incentivados do Esporte 

Clube Pinheiros de São Paulo/SP15, entidade de natureza esportiva que mais captou recursos 

incentivados pela LIE.  

3.3. TÉCNICAS DE COLETA DOS DADOS 

A presente pesquisa utiliza-se de um conjunto de técnicas conjugadas de coleta de dados 

contributivas para analisar o problema em tela. Em relação aos dados secundários que 

fundamentam a discussão, adota-se a técnica de levantamento e análise sistemática de 

documentos para coletar os dados procedentes do Estado (primeiro setor). No âmbito empírico, 

com base nos fundamentos da matéria estudada, são propostos roteiros de entrevistas (apêndices 

A e B) visando à coleta de dados primários junto a empresas privadas (segundo setor) e 

organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que tenham como finalidade a promoção 

do esporte (terceiro setor). 

A primeira fase da coleta de dados é realizada pela revisão da literatura (Capítulo 2), 

onde se abordam as fontes secundárias provenientes do primeiro setor, em especial a Lei de 

Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006) e o Relatório de Gestão do Ministério do Esporte 

(BRASIL, 2015). Essa etapa da pesquisa tem o propósito de fornecer subsídios para as 

intervenções empíricas objetivando o levantamento de dados primários.  

Os dados primários são coletados na segunda fase através da realização de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas ao 2º e terceiro setor. A coleta dos dados primários propõe-se a 

fornecer o devido suporte para verificar o nível de compreensão das empresas e das 

organizações do terceiro setor da política pública estabelecida pela Lei de Incentivo ao Esporte.  

Cumpre destacar que os dados serão documentados por meio de gravações em áudio e 

anotações de campo a fim de manter um registro detalhado e abrangente, fundamental para a 

pesquisa qualitativa e precondição para uma interpretação minuciosa das ocorrências baseadas 

nos dados (FLICK, 2013). 

                                                 

 

15 O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo/SP é considerado o maior clube poliesportivo da América Latina. Com 

116 anos de existência, tem 170.000 m2 e mais de 38.000 associados. O clube conta com 2.600 atletas distribuídos 

em 16 modalidade olímpicas. É o clube mais olímpico do Brasil e conquistou 10% de todas as medalhas olímpicas 

da história do Brasil. No Pan-americano de 2015 o clube enviou 64 atletas (12% do total) e conquistou 30 medalhas 

(22% do total); se o Esporte Clube Pinheiros fosse um país ocuparia a 8ª colocação dos 42 países participantes no 

quadro geral de medalhas. 
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Para melhor compreensão do desenvolvimento do estudo, as referidas fases estão 

ilustradas na Figura 20.  

 

Figura 19: Fases da coleta de dados. 

Fonte: Adaptado de Altro & Araujo (2014). 
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3.3.1. ENTREVISTAS 

A entrevista, técnica de observação direta intensiva, é um procedimento utilizado na 

investigação social para a coleta de dados primários com a finalidade de alcançar determinado 

diagnóstico e/ ou na análise de um problema social (LAKATOS; MARCONI, 2010).  

Nessa perspectiva, os dados primários coletados nas entrevistas são contributivos não 

só para identificar o nível de compreensão dos setores socioeconômicos acerca da LIE, como 

também, para ampliar a discussão e reflexão das políticas públicas de fomento ao esporte. 

O presente estudo propõe-se a utilizar as entrevistas semiestruturadas por ser a mais 

indicada para o atingimento dos objetivos da pesquisa pelas razões que aponta Gray (2012), a 

saber: 

 Necessidade da interação com o entrevistado a fim de se explicar o fenômeno estudado 

(efetividade da norma) e obter dados personalizados acerca da percepção do referido 

fenômeno (testagem de hipótese); 

 Relevante o aprofundamento das questões formuladas em busca de respostas mais 

detalhadas; 

 Em razão do tamanho da amostra, importante que se tenha uma boa taxa de retorno; 

 Possibilidade de realizar perguntas adicionais a fim de garantir a validade do instrumento. 

No entanto, a fim de compreender os fatos e fenômenos de interesse algumas questões 

utilizarão a escala de verificação Phrase Completion para acessar e descrever os dados. A escala 

propõe 11 pontos de mensuração, numa sequência de 0 a 10, onde o 0 representa ausência de 

atributo e o 10 o grau máximo de sua presença (SILVA JÚNIOR; COSTA, 2014). 

A escolha na utilização da referida escala reside na familiarização das pessoas com a 

referência utilizada, as avaliações educacionais de 0 a 10, por exemplo. Dessa forma, o maior 

número de pontos facilita o entendimento dos respondentes, retornando respostas mais confiáveis e 

válidas (SILVA JÚNIOR; COSTA, 2014). 

Com o propósito de obter maior aproveitamento nas entrevistas, a coleta de dados 

primários observa os procedimentos consolidados no Quadro 04. 
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# Procedimento 

1 
Contato prévio com os entrevistados a fim de verificar o grau de familiaridade com o 

assunto. 

2 

Formulação das perguntas objetivas e de fácil entendimento, seguindo um modelo 

semiestruturado, onde o rol de perguntas pode ser alterado tendo em vista o objetivo 

da pesquisa a ser alcançado. 

3 

Validar o instrumento com o orientador e realizar pré-testagem com outros 

profissionais da área para verificar consistência e clareza nas perguntas, além de 

incorporar eventuais sugestões de aprimoramento no roteiro. 

4 
Marcar com antecedência a hora e o local, para assegurar a realização da entrevista, e 

chegar ao local da entrevista com antecedência mínima de 20 minutos. 

5 
Conduzir a entrevista de modo que as respostas sejam válidas e relevantes aos 

objetivos da pesquisa. 

6 Solicitar ao entrevistado a gravação da entrevista. 

7 
Reconhecer a dificuldade do entrevistado em dispor do seu tempo e encerrar a 

entrevista com no máximo 45 minutos de duração. 

8 Realizar as notas de campo 
Quadro 04: Procedimentos para a entrevista. 

Fonte: Adaptado de Lakatos e Marconi (2010). 

Para conduzir as entrevistas de forma consistente, foram elaborados documentos que 

serão utilizados como roteiros das entrevistas (apêndices A e B), submetidos ao orientador da 

pesquisa para a verificação de sua validade e confiabilidade, assegurando que o conteúdo das 

perguntas se concentre diretamente nos objetivos do estudo (GRAY, 2012). 

Após validação, os instrumentos serão pré-testados com representantes do 2º e terceiro 

setores, selecionados intencionalmente por reunirem características que lhes conferem 

representatividade, além da proximidade com o pesquisador, auxiliando em eventuais ajustes 

nos instrumentos.  

A fim de manter o rigor científico dos instrumentos de coleta, os roteiros das entrevistas 

terão por base as fundamentações teóricas consolidadas no Quadro 05.  

# ASPECTOS DE INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO FONTE 

1 Efetividade da LIE Brasil (1988); Brasil (2006) 

2 Políticas Públicas de Esporte e Lazer Athayde, Mascarenhas, Salvador (2015) 

3 Financiamento do Esporte Matias et al. (2015) 

4 Lei de Incentivo ao Esporte 
Rezende (2012); Brasil (2006); Ministério 

do Esporte (2015) 

Quadro 05: Fundamentação teórica. Roteiro de entrevista. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

A análise de dados é o processo de formação de significado além dos dados (TEIXEIRA, 

2003), no qual há uma fragmentação do material coletado delimitado pela abordagem 

conceitual da pesquisa. 

Na análise qualitativa a sistematização dos dados começa no formato da entrevista 

elaborada, definindo os núcleos de interesse da pesquisa que tenham vinculação direta com os 

pressupostos teóricos, e com contatos prévios com a realidade sob estudo (ALVES; SILVA, 

1992); não obstante, o processo de coleta e análise dos dados ser recursivo e dinâmico, e muitas 

vezes simultâneo.  

A análise qualitativa é um processo rigoroso e lógico por meio do qual se atribui sentido 

aos dados (GRAY, 2012). Desta forma, o presente estudo aborda a análise dos dados 

qualitativos através da análise do conteúdo, utilizando as técnicas apontadas por Flick (2013) e 

consolidadas no Quadro 06.  

Técnica Descrição 

Resumo da análise de conteúdo 

O material é parafraseado, reunindo as 

paráfrases semelhantes e eliminando as 

menos relevantes. 

Análise explicativa 

Esclarece passagens difusas, ambíguas ou 

contraditórias ao incluir material do contexto 

na análise, que pode incluir definições de 

termos a partir de dicionários, afirmações do 

texto ou de fora dele que ilustrem as 

passagens que estão sendo analisadas. 

Análise estruturante 

Identificar estruturas formais nos materiais. 

A análise pode esclarecer características 

fundamentais no material e descrevê-las mais 

detalhadamente.  
Quadro 06: Técnicas de análise qualitativa de conteúdo. 

Fonte: Adaptado de Flick (2013). 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Quanto à aplicação das entrevistas, a LIE por tratar-se de uma política pública, pode ser 

considerada de responsabilidade exclusiva do Estado, ocasionando um distanciamento do 

participante do segundo setor. 

Em razão do tema estudado não ser, numa primeira análise, relacionada à atividade fim 

da empresa participante, pode causar de igual modo certa indiferença ao assunto.  
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A atual crise que afeta a economia nacional, principalmente na região de Macaé, 

ocasionada pelas denúncias de corrupção nos contratos de prestadoras de serviços com a 

Petrobrás (Operação Lava Jato), descreve uma situação limitante do estudo.  

O estudo valeu-se em determinados momentos da memória dos entrevistados, fato que 

pode comprometer a integridade de algumas informações. Da mesma forma, a rotatividade 

organizacional – turnover – também pode comprometer algumas amostras da pesquisa.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÕES DE RESULTADOS  

 Neste capítulo são analisados e discutidos os resultados das entrevistas semiestruturadas 

que integram a vertente empírica do estudo.  

Em razão do propósito da pesquisa de investigar a efetividade da LIE sob o prisma dos 

três setores da sociedade, no presente capítulo são examinados os dados primários coletados 

nas amostras dos segundo e terceiro setores, cotejando-os com os dados secundários oriundos 

da análise da atuação estatal (primeiro setor) analisados no Capítulo 2. 

A fim de conferir maior endosso aos dados coletados e ora analisados, foi entrevistado 

Ricardo Paolucci16, Gestor de Projetos e Recursos Incentivados do Esporte Clube Pinheiros/SP, 

maior clube poliesportivo da América Latina e organização do terceiro setor que mais captou 

recursos incentivados desde a edição da LIE. 

 Dessa forma, a fim de contribuir para uma melhor categorização da discussão, este 

capítulo está subdividido em cinco seções, a saber: 

 1ª seção: análise e discussão dos dados coletados no segundo setor;  

 2ª seção: análise e discussão dos dados coletados no terceiro setor; 

 3ª seção: análise comparativa e discussão dos dados coletados nos 3 setores 

socioeconômicos; 

 4ª seção: Contraposição da literatura técnico-científica com os resultados obtidos; 

 5ª seção: Evidenciação das lacunas na política pública com endereçamento de propostas de 

revisão da LIE. 

4.1. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS NO SEGUNDO SETOR 

 

Conforme evidenciado na metodologia, para a seleção das empresas participantes, a 

pesquisa recorreu a uma amostra intencional (GRAY, 2012), a fim de identificar respondentes 

relevantes para os objetivos do estudo. Dessa forma, foram selecionadas 10 empresas situadas 

                                                 

 

16 Ricardo Paolucci é profissional de Educação Física, Bacharel em Administração de Empresas e Negócios, Pós-

Graduado em Administração e Marketing Esportivo e Mestre em Administração. Há 20 anos atua no segmento 

esportivo, sendo premiado como “Gestor Esportivo de 2009” pela CBC – Confederação Brasileira de Clubes. 

Gestor de Projetos e Recursos Incentivados do Esporte Clube Pinheiros com aproximadamente 50 projetos 

aprovados, representando R$ 150 milhões de recursos captados. 
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em Macaé e nos municípios do seu entorno, em razão de concentrarem um grande número de 

empresas tributadas pelo regime do lucro real – condição necessária para elegibilidade à LIE. 

Cumpre ressaltar que, visando a respaldar a identidade dos respondentes, nem as 

empresas, nem os entrevistados estão identificados na análise, embora algumas percepções 

provenientes dos respondentes possam ser utilizadas para corroborar e/ou ilustrar a discussão 

ora proposta. 

Considerando o instrumento de coleta de dados (Apêndice A) apresentado na 

metodologia, a análise segue a ordenação das questões formuladas aos entrevistados.  No 

sentido de iniciar a discussão, a primeira pergunta17 do instrumento aplicado teve a intenção de 

analisar o grau de compreensão e interesse da empresa com a temática do estudo, ao questionar 

como o entrevistado avalia o desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer na 

região. 

A avaliação das políticas públicas de esporte e lazer pelos representantes da amostra foi 

baixa, sendo considerada por um respondente como “[...] uma política inexpressiva e não 

visualizada pela comunidade”. Para outro respondente o investimento nas políticas públicas de 

esporte e lazer poderia ser melhor em razão do desenvolvimento da região: “[...] não levando 

em conta o fator crise [política e econômica deflagrada em 2014], houve época em que o 

município tinha uma participação maior na questão dos benefícios da exploração do petróleo, 

e não se viu nada em relação ao incentivo ao esporte”. 

A representante da empresa que melhor avaliou as políticas públicas de esporte e lazer 

acrescentou que acompanha algumas ações de esporte e lazer “[...] mas podem melhorar muito”. 

Destaca-se também que dois respondentes sequer conhecem o tema, manifestando-se não 

saberem responder à questão. As respostas consolidadas estão ilustradas na Figura 20.  

 

 

 

 

 

                                                 

 

17 A questão utilizou a escala Phrase Completion, com 11 pontos de mensuração, numa 

sequência de 0 a 10, onde o 0 representa ausência de atributo e o 10 o grau máximo de sua 

presença.  
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Figura 20: Avaliação das políticas públicas de esporte e lazer. 

 

A pergunta seguinte proposta no questionário destina-se a verificar o grau de 

conhecimento do entrevistado a respeito da norma objeto do presente estudo, questionando se 

o entrevistado conhece a Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte (Lei 11.438/2006); nove dos dez 

respondentes afirmam conhecer a LIE em graus que variam de moderado (4) a muito (8), no 

entanto, desconhecem sua instrumentalização: “[...] já li a lei e sei como são destinados os 

recursos para os projetos, mas nunca a utilizamos na empresa”. Um dos entrevistados por ter 

formação em educação física já ouviu falar da LIE, mas ressalta “[...] conheço a também as 

dificuldades em captar recursos para projetos esportivos”.  

Outro respondente com moderado conhecimento da LIE afirma: “[...] mas na nossa 

região não conheço nenhuma empresa que participe desta Lei, nas grandes cidades o incentivo 

é muito maior, a divulgação também é mais direta, assim como os benefícios para as empresas 

como redução de impostos e outros incentivos”. A Figura 21 ilustra a distribuição das respostas 

obtidas. 
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Figura 21: Conhecimento da Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte. 

 

Objetivando apurar o histórico da amostra na utilização dos benefícios fiscais 

concedidos pela LIE, a terceira questão arguiu os entrevistados sobre a quantidade de projetos 

esportivos incentivados pela empresa. Nenhuma das empresas entrevistadas utilizou a LIE para 

patrocinar projeto esportivo, algumas delas justificando por não terem sido procuradas por 

nenhuma organização do terceiro setor interessada: “[...] nunca recebemos ninguém aqui na 

empresa interessado em patrocinar projetos esportivos”, outra acrescenta que “[...] não há 

contato de quem necessita com quem pode oferecer alguma coisa”.  

Outro motivo apontado por uma empresa respondente refere-se à preferência em utilizar 

a lei de incentivo ao esporte e à cultura do Estado do Rio de Janeiro: “[...] recebemos mais 

projetos relacionados à cultura do que ao esporte, e mesmo assim, para utilizar a lei estadual de 

incentivo. Embora a lei estadual exija uma contrapartida da empresa de 20% do valor 

patrocinado, o manuseio da lei estadual é mais simples e a apuração do ICMS18 é trimestral, 

assim ajustamos a dedução em um período mais curto; [...] no tempo em que estou à frente da 

comunicação da empresa a LIE não foi utilizada, mas temos dois projetos esportivos que 

patrocinamos pela lei estadual”. 

Para outra respondente: “[...] não incentivamos por falta de conhecimento do que iria 

agregar tanto para empresa quanto ao poder público. Como disse anteriormente, em outros 

                                                 

 

18 A lei de incentivo estadual em benefício à cultura e ao esporte opera-se através da renúncia fiscal do ICMS, 

imposto de competência estadual.  
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municípios como São Paulo e Rio de Janeiro, a Lei é mais divulgada e a participação do poder 

público é mais voltada às empresas, na qual mostra como é interessante tanto para empresa 

quanto para a sociedade no geral”. 

Por outro lado, a questão seguinte, visando a verificar o efetivo interesse da empresa em 

participar da política pública de incentivo ao esporte através da LIE apurou um alto interesse 

em utilizar a dinâmica oferecida pela LIE, das dez empresas entrevistadas oito responderam ter 

interesses que variam de 8 a 10 na escala Phrase Completion: “[...] não tem porque não fazer, 

mas nunca recebemos nenhum projeto”. 

Outra empresa declarou ter um alto interesse em utilizar a LIE para patrocinar um 

projeto esportivo e que já patrocina um projeto cultural pela via da dedução fiscal utilizando a 

Lei Rouanet: “[...] apoiamos o projeto Pequeno Príncipe em Curitiba através da Lei Rouanet 

desde janeiro desse ano e estamos achando excelente esse tipo de apoio através de benefícios 

fiscais”.  

Das duas empresas que manifestaram interesses baixo e moderado, uma se justificou 

afirmando ser necessário primeiro conhecer melhor a LIE: “[...] no que tange a sua estrutura e 

o que pode trazer de benefícios para a sociedade. Saber também, em quais aspectos a empresa 

estaria, de certa forma, beneficiando-se deste projeto”. A outra respondente ressaltou que a 

empresa encara a legislação brasileira com bastante cautela: “[...] e evita contatos que não 

estejam relacionados com sua atividade-fim. A empresa tem uma atitude progressista, no 

entanto, no Brasil mantem uma postura conservadora em razão dos riscos e incertezas que a 

legislação daqui oferece”.  

A Figura 22 ilustra a distribuição das respostas obtidas.  
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Figura 22: Grau de interesse em participar da política pública da LIE. 

 

Nesse ponto, cumpre ressaltar que todos os respondentes que manifestaram interesse 

alto na LIE mencionaram a crise econômica que o Brasil experimenta desde 2014, como fator 

restritivo para a fruição dos benefícios fiscais: “[...] acredito numa possibilidade real de apoio, 

os americanos têm essa preocupação com o social, mas fechamos com prejuízo fiscal nos 

últimos três anos”. Outra empresa ressalta: “[...] a empresa pode dar lucro assim como prejuízo, 

como é que eu posso me comprometer com a associação se eu não tenho essa segurança, 

principalmente nos dias de hoje? ”. Nesse contexto, com a diminuição das receitas operacionais, 

o saldo do imposto a pagar também diminui, e apenas 1% é destinável ao projeto esportivo nos 

termos da LIE. 

A pergunta seguinte verificou qual das manifestações esportivas – educacional, 

participação ou rendimento – despertaria maior interesse das empresas para o aporte dos 

recursos incentivados. Todas as empresas apontaram a manifestação educacional como 

preferência na aplicação dos recursos: “[...] nossa atividade fim não precisa de marketing, nossa 

receita vem de contratos com a Petrobrás”; “[...] teríamos interesse em apoiar um esporte no 

qual a sociedade tivesse como agregar não somente o esporte, mas também a educação, ou seja 

levar o esporte para dentro da escola como se fosse uma matéria curricular, fazendo com que 

um esteja vinculado ao outro, teve boas notas continua sendo patrocinado, relaxou nas notas 

perde o incentivo, alguma coisa neste sentido”. 
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Cabe salientar que o Relatório de Gestão do Ministério do Esporte (ME, 2014) aponta 

que as empresas têm preferência em patrocinar projetos do alto rendimento (64%), 

manifestação esportiva de maior visibilidade diante do público, o que indica divergência no 

resultado da coleta. 

A questão seguinte examinou qual a principal motivação numa possível adesão à LIE, 

a fim de verificar as causas que estimulam as empresas a participarem do incentivo fiscal 

oferecido pela LIE. Dentre as alternativas apresentadas aos respondentes: responsabilidade 

social, envolvimento com a comunidade; marketing social e esportivo e outras razões; nove dos 

dez participantes apontaram a responsabilidade social como principal razão para utilização dos 

benefícios fiscais oferecidos pela LIE: “[...] não queremos apenas nos beneficiar, mas, sim, 

mostrar como uma empresa é séria e que não se preocupa apenas com os seus colaboradores, 

levar para a sociedade uma qualidade de vida melhor, fazendo com que as crianças fiquem 

longe das drogas e da marginalidade”. 

Outro argumento levantado pelos respondentes é pouca relevância do marketing para as 

atividades desenvolvidas: “[...] nossa preocupação gira em torno da operação e todas as suas 

fases. O marketing é o resultado”; “[...] não temos interesse no marketing”. 

A Figura 23 ilustra a distribuição das respostas.  

 

Figura 23: Motivação de adesão à Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte. 

 

A questão seguinte com o propósito de verificar a inclinação das empresas em financiar 

projetos sociais de qualquer natureza pela via do incentivo fiscal, levantou que sete das dez 

respondentes nunca destinaram recursos a projetos incentivados. Duas empresas, no entanto, já 
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apoiaram projetos culturais pela via da Lei de Incentivo Fiscal à Cultura – “Lei Rouanet”: “[...] 

apoiamos a realização de uma peça teatral em Macaé/RJ”; “[...] no início do ano fomos 

procurados pelo Instituto Pequeno Príncipe, de Curitiba, nunca tínhamos apoiado um projeto 

utilizando benefícios fiscais, achamos excelente esse modelo de incentivo fiscal”. Outra 

empresa utiliza a lei de incentivo à cultura e ao esporte do Estado do Rio de Janeiro para 

patrocinar tanto projetos culturais quanto esportivos.  

Com a finalidade de verificar a participação das empresas em ações sociais, encerra-se 

a entrevista abordando se a empresa apoia ou financia algum projeto social. Com exceção de 

uma empresa, as demais mantêm projetos ativos dentro e/ou fora da empresa. 

Nesse ponto se observa na amostra investigada uma provável falta de diálogo entre os 

setores socioeconômicos, uma vez que as empresas revelaram apoiar projetos sociais, três 

empresas já utilizaram, inclusive, outras leis de incentivos fiscais, mas quando se trata em 

utilizar as deduções fiscais em benefício do esporte pela via da LIE, a adesão é nula.  

4.2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS NO TERCEIRO SETOR 

A representatividade das organizações esportivas sem fins lucrativos na delimitação 

geográfica da pesquisa - Costa do Sol/RJ - foi o principal critério para a seleção da amostra do 

terceiro setor. Deste modo, oito organizações do terceiro setor foram entrevistadas, 

contemplando dez dos treze municípios que compõe a referida região. 

De maneira análoga à seção 4.1, a análise dos dados segue a ordem das questões 

formuladas no instrumento de coleta. A primeira questão, a fim de verificar o segmento 

esportivo de atuação da organização do terceiro setor, inaugura a entrevista questionando quais 

as modalidades esportivas desenvolvidas pela organização do terceiro setor. 

A Figura 24 ilustra a distribuição do perfil das modalidades esportivas desenvolvidas 

pelos respondentes, ressaltando que a maioria dos entrevistados desenvolve mais de uma 

modalidade esportiva.  
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Figura 24: Modalidades esportivas desenvolvidas pelas organizações do terceiro setor. 

 A questão seguinte examinou quanto tempo as organizações do terceiro setor tem de 

constituição, a fim de validar a exigência legal para as organizações do terceiro setor 

participarem como proponentes de projetos esportivos incentivados: “comprovação de 

funcionamento do proponente há, no mínimo, um ano” (BRASIL, 2006). 

 De acordo com as respostas obtidas, todas as organizações do terceiro setor 

entrevistadas atendem a condição temporal exigida pela norma, com metade da amostra tendo 

mais de dez anos de constituição, conforme ilustrado na Figura 25. 
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Figura 25: Tempo de constituição das organizações do terceiro setor. 

A coleta dos dados segue com a verificação da abrangência territorial das organizações 

do terceiro setor em face da delimitação geográfica da pesquisa na região da Costa do Sol/RJ.  

Algumas organizações do terceiro setor entrevistadas possuem atuação além dos municípios 

onde estão sediadas, assim, os números entre parênteses representam a frequência com que o 

município aparece na cobertura das organizações analisadas. 

A Figura 26 ilustra em destaque os municípios alcançados pelas organizações do 

terceiro setor entrevistadas. 
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Figura 26: Abrangência territorial das organizações do terceiro setor. 

 

Após uma abordagem preliminar acerca das características das organizações do terceiro 

setor, a pesquisa aborda como as organizações avaliam o desenvolvimento das políticas 

públicas de esporte e lazer na região. A questão utilizou a escala de verificação Phrase 

Completion numa sequência de 0 a 10. Todos os respondentes avaliaram o desenvolvimento 

das políticas públicas de esporte e lazer em suas respectivas regiões como muito ruim, 1 na 

escala utilizada.  

Como aponta um respondente, a causa do o esporte “[...] muitas vezes é utilizada como 

instrumento de promoção política”, outro entrevistado classificou as políticas públicas de 

esporte e lazer como “[...] péssimas, da mesma forma como se vê na educação e saúde”, e 

lamenta a situação pontuando que o esporte “[...] tem a capacidade de afastas os jovens das 

drogas e dos crimes”.  

 A pergunta seguinte, utilizando a mesma escala de verificação, aferiu o conhecimento 

dos entrevistados acerca da Lei de Incentivo ao Esporte, Lei 11.438/ 2006. Os respondentes 

afirmaram conhecer a LIE em graus que variam de moderado a muito, segundo a escala 

utilizada e ilustrada na Figura 27. 
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Figura 27: Grau de conhecimento da organização do terceiro setor sobre a LIE 

 

Os participantes defendem que conhecem a LIE, mas observa-se que a compreensão dos 

entrevistados acerca da LIE é limitada. Até mesmo as entidades esportivas que já encaminharam 

algum projeto ao ME não possuem conhecimentos consistentes sobre o processo de aprovação 

dos projetos esportivos: “[...] conhecemos bem a LIE e queremos muito fazer um projeto 

utilizando a lei, mas ouvimos dizer que só os grandes clubes conseguem aprovar projetos”. 

Além disso, confundem a participação de cada setor no processo de fruição da LIE: “[...] 

conheço a LIE e sei da dificuldade de conseguir captar o dinheiro no final, mas se ao menos a 

prefeitura ajudasse com alguma coisa”. 

Sobre a obrigatoriedade de as empresas participantes serem tributadas com base no lucro 

real, apenas três organizações do terceiro setor souberam responder positivamente, mas apenas 

uma soube explicar qual o significado dessa exigência e seus efeitos práticos na captação dos 

recursos, como por exemplo, identificar a empresa no momento de buscar o patrocínio: “[...] 

não temos muitas empresas lucro real aqui na região, teríamos que ir buscar os recursos em 

empresas de outros lugares. Isso diminui ainda mais o interesse da empresa em patrocinar um 

projeto de outra localidade”.   

 Após a verificação do conhecimento da LIE, o estudo conferiu o interesse das 

organizações do terceiro setor em realizar um projeto esportivo utilizando os benefícios fiscais 
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da LIE. Das oito organizações entrevistadas, sete manifestaram-se interessadas em utilizar a 

LIE na realização de projetos esportivos: “[...] encaminhamos um projeto em setembro de 2013, 

ainda consta em análise. Esperamos que seja aprovado, mas também sabemos que na hora de 

captar os recursos teremos que bater na porta das empresas, e isso não é nada fácil, 

principalmente nos dias de hoje”.  

Outra organização do terceiro setor que já teve um projeto aprovado pelo ME, mas ao 

final não conseguiu captar os recursos declara que “[...] na ocasião contratamos uma empresa 

para elaborar o projeto para nós, só não sabíamos que seria tão difícil conseguir uma empresa 

interessada em patrocinar o projeto. Sabemos que esse tipo de incentivo é legal e pode nos 

ajudar muito, mas hoje não faríamos um novo projeto sem antes ter certeza do interesse de 

alguma empresa”. 

 Destaque para a organização que revelou não ter interesse em buscar recursos pela via 

do incentivo fiscal, em razão de sua malsucedida experiência na captação dos recursos após ter 

dois projetos aprovados pelo Ministério do Esporte. Soma-se a isso o fato da organização 

receber subsídios e ter suas operações sediadas nas dependências da Marinha do Brasil. 

Segundo a coordenadora da organização, que atende a mais de 50 crianças e adolescentes em 

vulnerabilidade social, “[...] é melhor ter os recursos da Marinha e atender um número limitado 

de crianças e adolescentes, a se aventurar novamente na LIE e ao final não conseguir captar 

recursos”.  

 A respeito da quantidade de projetos esportivos submetidos ao ME, quatro das oito 

organizações do terceiro setor entrevistadas já encaminharam projetos ao ME; três organizações 

com apenas um projeto encaminhado e uma organização com dois projetos encaminhados.  

 A Figura 28 ilustra a quantidade de projetos esportivos encaminhados ao ME pelas 

organizações entrevistadas.  
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Figura 28: Quantidade de projetos encaminhados ao ME pelas organizações do terceiro setor. 

 

Em relação as quatro organizações do terceiro setor que encaminharam projetos ao ME, 

uma teve seu projeto rejeitado sem análise de mérito, outra, até o fechamento do presente estudo 

[novembro de 2015], ainda não teve seu projeto analisado, não obstante, ter encaminhado o 

projeto ao ME em setembro de 2013. 

Outras duas organizações tiveram seus projetos aprovados no ME, no entanto, não 

obtiveram êxito na captação de recursos, tendo em vista que, após toda a tramitação do projeto 

no ME e a sua aprovação final, a organização terceiro setor ainda precisa buscar empresas 

interessadas em destinar parte de seu imposto de renda devido (1%) em benefício dos projetos 

esportivos aprovados.  

A questão seguinte propôs-se a examinar os motivos determinantes para a não utilização 

da LIE na realização de projetos esportivos. As organizações apontaram a complexidade da LIE 

e do processo de submissão dos projetos ao ME a razão predominante para o distanciamento 

dos benefícios oferecidos pela norma, apontado a “[...] necessidade de contratação de empresas 

especializadas para elaboração e acompanhamento dos projetos, o que nem sempre é possível 

pelos altos valores cobrados”. 
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A falta de expertise na elaboração de projetos e de empresas interessadas em patrocinar, 

a deficiência de capacitação e ausência de cooperação entre os envolvidos foram outros motivos 

apontados que afastam as organizações da política pública de incentivo fiscal ao esporte; 

segundo um entrevistado “[...] o modelo atual é um desperdício, e propositalmente complexo 

para não ser utilizado”. 

Na contramão dessa afirmação, importante destacar a opinião do especialista Ricardo 

Paolucci que credita a complexidade do processo e a falta de conhecimento como razões da não 

utilização dos benefícios oriundos da LIE. Para esse entrevistado:  

“[...] o processo é mais trabalhoso do que complexo. Um pouco de boa vontade, 

disciplina e persistência pode fazer com que qualquer pessoa ou entidade consiga 

pleitear os recursos. O problema é que, na maioria das vezes, acabam desistindo na 

primeira dificuldade. A LIE é relativamente nova. Aqueles que procuraram entender 

o processo, em todas as suas etapas, hoje estão colhendo os resultados. Isso vale tanto 

para grandes entidades, como EC Pinheiros, Minas TC, CR Flamengo, como para 

entidades mais regionalizadas, como Liga de Futebol Amador de Osasco e Osasco 

FC”.  

Acrescenta Paolucci que com relação à obrigatoriedade de juntar três orçamentos de 

cada item que compõe o orçamento analítico do projeto, o ME poderia adotar uma tabela base-

padrão como já é feito nos projetos de engenharia que utiliza o Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI)19. 

A questão seguinte abordou qual dentre as tipologias de manifestações esportivas 

contempladas pela LIE desperta maior interesse das organizações do terceiro setor. A Figura 

29 ilustra a distribuição das respostas. 

 

 

 

                                                 

 

19 O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) tem gestão compartilhada 

entre Caixa e IBGE e divulga mensalmente custos e índices da construção civil. A Caixa é responsável pela base 

técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de serviços e projetos referenciais) e pelo 

processamento de dados, e o IBGE, pela pesquisa mensal de preço, metodologia e formação dos índices. 

Disponível em: <http://ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm> e 

<http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx> Acesso em: 

14/11/2015. 

 

http://ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm
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Figura 29: Modalidades esportivas de maior interesse das organizações do terceiro setor. 

Da análise dos dados coletados, verifica-se que os respondentes avaliam as políticas 

públicas como muito ruins, conhecem superficialmente a LIE, mas indicam alto interesse em 

realizar um projeto pela via da LIE. No entanto, tal conhecimento e desejo não são suficientes 

para garantir a utilização dos benefícios fiscais oferecidos pela norma incentivadora.  

Outra grande lacuna apontada pelas organizações do terceiro setor é o distanciamento 

com o segundo setor, além de não conhecerem empresas interessadas em destinar parte do 

imposto de renda em prol de projetos esportivos: “[...] hoje não saberia nem por onde começar, 

as empresas não recebem a gente. Já tentei algumas vezes, e quando era recebido a empresa não 

se interessava, [...] só os grandes projetos interessam às empresas”, “[...] as empresas não estão 

interessadas em patrocinar o esporte, tem receio que a LIE traga algum problema para elas. 

Sabemos que são mitos, mas não adianta explicar que na LIE todos ganham”. 

Tal constatação reforça que o modelo proposto pelo legislador ordinário ao editar a LIE 

exige a participação efetiva dos três setores da sociedade. O primeiro setor renunciar parte de 

sua receita tributária e o terceiro setor elaborar o projeto esportivo não garantem a efetividade 

da LIE se ao final nenhuma empresa mostrar-se interessada em destinar parte do seu imposto 

de renda ao projeto esportivo.  
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4.3. ANÁLISE COMPARATIVA E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS NOS 

TRÊS SETORES SOCIOECONÔMICOS 

 

A análise comparativa e discussão dos dados coletados nos três setores socioeconômicos 

foi realizada a partir de uma abordagem intersetorial. O fluxo do projeto esportivo apresentado 

ao ME até sua aprovação, execução e prestação final de contas foi utilizado como direcionador 

da discussão proposta (Figura 06, página 49).  

 Primeiro Setor x Terceiro Setor 

O estudo aponta que as entidades esportivas entrevistadas observaram dificuldades em 

compreender a LIE e cada uma delas ficou responsável por buscar informações da norma por 

meios próprios.  

O preenchimento dos formulários exigíveis para o cadastramento dos projetos, segundo 

os entrevistados, é complexo e não intuitivo, exigindo técnicas em elaboração de projetos que 

superam seus conhecimentos como profissionais do esporte. Alguns depoimentos obtidos 

contribuem para ilustrar essa percepção: “[...] a lei é complexa, é preciso entender bem a lei. 

Sem esse conhecimento não consigo fazer o projeto”; “[...] não temos expertise para elaborar 

os projetos do ME, falta capacitação”; “[...] o acesso é muito difícil para leigos em projetos, é 

preciso contratar uma empresa para elaborar o projeto. Não temos os recursos dos grandes 

clubes”. 

Nesse ponto, conforme relato anterior, o especialista Ricardo Paolucci credita as 

dificuldades relatadas à falta de persistência e disciplina dos proponentes, afirmando que o 

processo é mais trabalhoso do que complexo.  

Outrossim, os dados secundários coletados do primeiro setor (ME, 2015) destacam que 

34% dos projetos apresentados ao ME são rejeitados sem análise de mérito, indicando uma 

possível dificuldade técnica dos proponentes na elaboração de projetos. A dificuldade foi 

confirmada por um entrevistado que já havia encaminhado um projeto ao ME: “[...] tivemos 

que pedir ajuda a um amigo que entende mais de projeto do que nós. Depois de encaminhado 

ao Ministério recebemos uma carta para cumprirmos determinadas exigências [...] ficou muito 

difícil, deixamos pra lá”.  

Nesse mesmo sentido, os números apresentados no Relatório de Gestão (ME, 2015) 

indicam que as dificuldades relatadas pelas entidades esportivas da amostra afastam os 
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proponentes de pequeno porte, concentrando a utilização da LIE nas entidades de grande 

visibilidade nacional. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por exemplo, principal entidade 

do esporte nacional, ocupa a 4ª colocação na captação de recursos incentivados. O referido 

Comitê, além de possuir outras fontes de financiamento, sobretudo, recursos de natureza 

pública, tem capacidade de atrair mais investimentos do que proponentes de menor visibilidade 

no cenário esportivo nacional. (MATIAS et al, 2015). 

Transposta a etapa da elaboração do  projeto, o tempo de análise dos projetos pelo ME 

também reduz a efetividade da LIE. Um dos entrevistados do terceiro setor encaminhou um 

projeto ao ME em junho de 2014 e até o fechamento do presente estudo [novembro de 2015] 

ainda não tinha sido analisado.  

Dessa forma, com base na amostra investigada, nota-se que os projetos encaminhados 

para a análise do ME que não se enquadrem em alguma das hipóteses de tramitação prioritária 

trazidas pelo artigo 13 da Portaria ME 120/09, dificilmente são analisados a tempo para atender 

as expectativas do cronograma do projeto.  

Art. 13. Terão tramitação prioritária no âmbito do Ministério do Esporte os projetos 

desportivos ou paradesportivos que: I – contenham declaração de patrocínio ou de 

doação; ou II- estejam incluídos no calendário esportivo oficial, nacional ou 

internacional, das entidades de administração do desporto; ou III - sejam considerados 

como renovação de projeto executado ou em execução. Parágrafo único. A declaração 

de patrocínio ou de doação de que trata o inciso I deverá conter, obrigatoriamente, 

especificações claras e precisas quanto ao projeto, proponente, patrocinador ou 

doador, bem como comprovar se a empresa patrocinadora/doadora é tributada com 

base no lucro real, valor do patrocínio ou doação, além de outras que atestem a 

veracidade das informações e o efetivo desígnio do patrocinador ou doador em apoiar 

o projeto. 

 

 A juntada da declaração de patrocínio ou de doação é o meio mais utilizado para a 

tramitação prioritária dos projetos, sendo percebida como mais uma situação que coloca em 

desvantagem as pequenas entidades esportivas que não conseguem acesso prévio às grandes 

empresas patrocinadoras.  

Cumpridas todas as etapas e exigências no âmbito do Ministério do Esporte o projeto 

aprovado é publicado e autorizado a iniciar a captação dos recursos no segundo setor. Ressalte-

se que apenas 14,65% dos projetos encaminhados ao Ministério do Esporte chegam nessa fase 

(ME, 2015).  

Ainda sobre a relação entre os primeiro e terceiro setores, a pesquisa constatou na 

abordagem ao terceiro setor que o poder público municipal (primeiro setor) não cumpre com 
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seu dever como ente federativo e também responsável pela efetivação do mandamento 

constitucional de “fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada 

um, (...)”. (BRASIL, 1988). Os entrevistados relataram que os municípios não buscam estreitar 

as relações entre as empresas (segundo setor) e as entidades esportivas (terceiro setor), sendo 

certo que este estreitamento poderia ser mais um fator para o aumento da efetividade da LIE. 

  Nesse aspecto, o Relatório de Gestão emitido pelo Ministério do Esporte (ME, 2015) 

reconhece que o próprio governo ainda não assimilou os benefícios advindos da LIE, 

considerando que as Prefeituras e Universidades, enquanto proponentes, correspondem à menor 

fração dos recursos captados em 2014, apenas 1% do total. 

Segundo Setor x Terceiro Setor 

A aprovação do projeto não garante aos proponentes o recebimento dos recursos, a 

dificuldade da captação dos recursos foi apontada pelas organizações do terceiro setor: “[...] é 

desanimador ter todo o trabalho de fazer o projeto juntando os três orçamentos de cada item 

solicitado para ao final não encontrar nenhuma empresa interessada”. A dificuldade é validada 

pelos dados secundários da pesquisa obtidos no Relatório de Gestão (ME, 2015). De 2008 a 

2014 foram autorizados pelo ME a captação de R$4.152.324,00, no entanto, apenas 31,6% 

desse valor (R$ 1.312.279,00) foram efetivamente captados pelas organizações do terceiro 

setor.  

Por outro lado, os dados coletados na amostra do segundo setor apontam um 

conhecimento razoável da LIE e um elevado interesse do setor em patrocinar projetos 

esportivos utilizando os benefícios fiscais da Lei de Incentivo ao Esporte, como declara um 

entrevistado “[...] não tem porque não fazer”. Já outro entrevistado considera “[...] excelente 

esse modelo de apoio através de benefícios fiscais”; no entanto, nenhuma das empresas 

entrevistadas patrocinou projeto esportivo, tampouco, foi procurada por organizações do 

terceiro setor interessadas. 

A “[...] falta de diálogo” e a ausência de contato “[...] de quem necessita com quem pode 

oferecer alguma coisa” foram descritas por sete das dez empresas como a razão de não terem 

apoiado projetos esportivos pela LIE. 

Considerando que 8 das 10 empresas entrevistadas apontaram interesse em patrocinar 

projetos via LIE e que as organizações da amostra do terceiro setor que tiveram seus projetos 
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aprovados pelo ME não conseguiram captar os recursos autorizados, extrai-se uma falta de 

diálogo entre os segundo e terceiro setores socioeconômicos. 

 Primeiro Setor x Segundo Setor 

A relação entre o primeiro e o segundo setores não se limita à renúncia fiscal praticada 

pelo primeiro e a utilização do incentivo fiscal pelas empresas privadas para investimento em 

projetos esportivos.  

Consoante os dados coletados, a política pública de fomento ao esporte nacional pela 

via da LIE também não foi assimilada pelo segundo setor. Uma empresa das empresas 

entrevistadas nunca tinha ouvido falar da LIE e quatro das dez empresas da amostra 

responderam ter um conhecimento moderado da LIE – grau 4 na escala utilizada (Phrase 

Completion). 

Uma das empresas respondentes afirma que “[...] sabia da existência da LIE, mas nunca 

me aprofundei no tema. Apoiamos um projeto cultural em Curitiba através da Lei Rouanet e 

gostamos muito, mas conheço muito pouco a LIE”. Outra empresa sustenta que a divulgação 

da LIE fica ainda mais prejudicada no interior “[...] não conheço nenhuma empresa que 

participe desta Lei, nas grandes cidades o incentivo é muito maior, a divulgação também é mais 

direta, assim como os benefícios para as empresas como redução de impostos e outros 

incentivos”. 

Outra empresa aponta a preferência de utilizar a legislação estadual à LIE para 

patrocinar projetos esportivos, indicando a simplificação do processo da lei estadual em face 

dos procedimentos complexos oferecidos pela LIE, reduzindo ainda mais a efetividade da 

norma em comento. 

Verifica-se, portanto, que é necessário um diálogo entre os interessados em razão da 

difícil relação intersetorial, cujas premissas e cultura organizacional naturalmente se assentam 

em bases distintas (REZENDE, 2012). 

Dessa forma, a fim de operar os recursos incentivados pela LIE é imprescindível a 

efetiva articulação entre os três setores da sociedade. A política pública de fomento ao esporte 

nacional pela via do incentivo fiscal tem, portanto, como condição indispensável o 

comprometimento dos setores socioeconômicos. 
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4.4. CONTRAPOSIÇÃO DA LITERATURA TÉCNICO-CIENTÍFICA COM OS 

RESULTADOS OBTIDOS  

  

A partir da literatura técnico-científica e considerando os resultados obtidos com a 

pesquisa percebe-se uma coerência entre teoria e prática no que concerne à efetividade da Lei 

de Incentivo Fiscal ao Esporte.  

 A política pública de incentivo ao esporte pela via do incentivo fiscal por dedução vem 

sendo discutida desde 2003 com a criação do Ministério do Esporte, mas foi apenas em 29 de 

dezembro de 2006 que a Lei 11.438 (LIE) foi publicada e regulamentada pelo Decreto nº 6.180, 

em 03 de agosto de 2007. No entanto, a falta de planejamento das suas ações e análise dos seus 

resultados vem sofrendo diversas críticas desde a sua edição. 

 A revisão da literatura (ATHAYDE, MASCARENHAS & SALVADOR, 2015; 

MATIAS et al, 2015; TONINI, BORGES & AREIAS, 2009) consubstanciada pela pesquisa 

empírica, evidenciou que a LIE em seu primeiro ciclo20 atuou de forma desigual e contrária aos 

princípios constitucionais e infraconstitucionais norteadores do esporte.  

 O desenvolvimento do esporte está amparado pelo regramento constitucional que 

prescreveu ao Estado o dever de fomentá-lo em todas as suas manifestações, promovendo 

prioritariamente o desporto educacional e, em casos específicos, o desporto de alto rendimento, 

nos termos do artigo 217 da Constituição Federal.  

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, 

como direito de cada um, observados: 

[...] 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;  

[...] 
 

 Nessa perspectiva, a partir dos dados secundários coletados, o estudo verificou que a 

manifestação esportiva educacional captou apenas 19%, contra 64% dos recursos captados pelo 

esporte de alto rendimento. Os dados primários coletados, por outro lado, não produziram 

resultados para a análise acerca da distribuição dos recursos captados, uma vez que nenhum 

proponente da amostra alcançou esta fase. Assim, o resultado atesta, considerando os dados 

                                                 

 

20 A LIE regulamentada em 2007 previa originalmente vigência até o ano-calendário de 2015 (1º ciclo). A Lei 

13.155, de 04/08/15, em seu artigo 43 ampliou a vigência da norma até o ano-calendário de 2022 (2º ciclo).  



93 

 

coletados nas amostras do segundo e terceiro setores, que a LIE na Costa do Sol/RJ, não é 

apenas de aplicação desigual, mas de inexpressiva efetividade.  

Os resultados obtidos também não se alinham com a compreensão sociopolítica do 

esporte, nem com a sua perspectiva de direito social constitucionalmente protegido. A LIE 

orienta a aplicação dos recursos incentivados aos projetos desportivos destinados a promover a 

inclusão social, preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social, não verificado 

na literatura técnico-científica (ATHAYDE, MASCARENHAS & SALVADOR, 2015; 

MATIAS et al, 2015; TONINI, BORGES & AREIAS, 2009), tampouco confirmado nos 

resultados empíricos obtidos na pesquisa.  

Art. 2º, §1º - Poderão receber os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta Lei 

os projetos desportivos destinados a promover a inclusão social por meio do esporte, 

preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social. 

 

 Não obstante os resultados do estudo não terem alcançado nenhum projeto desenvolvido 

com recursos incentivados pela LIE, os dados secundários coletados (ME, 2015) revelam pouca 

afinidade com a configuração do esporte como um direito social, ao revés, acentua o caráter 

mercantil que a LIE desenvolveu no primeiro ciclo (2007-2015) permitindo que o segundo setor 

concentre a aplicação dos recursos nos projetos de alto rendimento, indiscutivelmente 

manifestação esportiva de maior visibilidade diante do público, mas que atende a uma pequena 

parcela da população (MATIAS et al, 2015). 

Os resultados apontam, ainda, uma concentração, não só por manifestação desportiva 

conforme discutido, mas também, por regiões geográficas. Os dados secundários (ME, 2015) 

atestam que de 2007 a 2014 93% dos recursos incentivados se concentraram nas regiões mais 

ricas do país, Sul e Sudeste, 82% apenas para a Região Sudeste, contra 1% e 3% das Regiões 

Norte e Nordeste respectivamente. A assimetria verificada, além de ampliar a desigualdade de 

acesso ao esporte, impõe às regiões mais pobres, historicamente esquecidas pelo Estado, menos 

projetos e infraestrutura (MATIAS et al, 2015). 

Apesar de a Região da Costa do Sol estar localizada na região Sudeste, a 

operacionalização da política pública no interior parece ser mais complexa, uma vez que 

nenhuma das amostras estudadas utilizou os benefícios da LIE.  

 A desigualdade continua quando observado que a LIE não alcança os proponentes de 

menor expressão no cenário esportivo nacional, contrariando a legislação vigente que veda a 
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concessão de incentivo a projeto desportivo em que haja comprovada capacidade da entidade 

em atrair investimentos.  

Decreto 6.180/07. Art. 24, parágrafo II: “É vedada a concessão de incentivo a projetos 

desportivos em que haja comprovada capacidade de atrair investimentos, 

independente dos incentivos de que trata este Decreto''. 

 

Nesse sentido, a análise dos dados primários evidenciou que nenhuma organização do 

terceiro setor incluída na amostra utilizou recursos incentivados pela LIE para patrocinar 

projetos esportivos, mesmo manifestando alto interesse patrocínios incentivados. Da mesma 

forma, nenhuma empresa compreendida na amostra do segundo setor patrocinou, ou sequer foi 

procurada, para patrocinar projetos esportivos pela via da LIE, o que se revela um contrassenso.  

Uma política pública requer planejamento e acompanhamento após a sua edição a fim 

de verificar a sua validade e efetividade. Os objetivos a serem alcançados pelas políticas 

públicas muitas vezes não são assimilados pela sociedade da maneira idealizada em sua 

concepção, por isso medições periódicas devem ser realizadas pelo ente público que a editou. 

Athayde, Mascarenhas e Salvador (2015) asseveram que avaliar as políticas públicas 

permite revelar as lacunas existentes entre o conteúdo da norma criadora e os seus efeitos na 

sociedade, e com isso fazer os ajustes necessários, canalizando os recursos públicos no sentido 

de tornar a política pública mais eficiente. 

Nessa perspectiva, mesmo com as distorções apresentadas no primeiro ciclo, a política 

pública trazida pela LIE foi renovada por mais sete anos sem passar por uma devida análise 

crítica21, fruto de uma ponderação entre os resultados alcançados em face dos objetivos 

propostos pela norma incentivadora.  

4.5. EVIDENCIAÇÃO DAS LACUNAS NA POLÍTICA PÚBLICA COM 

ENDEREÇAMENTO DE PROPOSTAS DE REVISÃO DA LIE 

 

Os resultados da pesquisa indicam que a política pública de incentivo fiscal ao esporte 

trazida pela LIE não foi assimilada pela sociedade da forma inicialmente concebida, ou seja, 

uma política pública de alcance nacional que visava à realização do direito social fundamental 

                                                 

 

21 A renovação ocorreu no texto da Medida Provisória nº 671, de 19/03/2015, posteriormente convertida na Lei 

13.155, de 04/08/15, que trata de matérias distantes da política pública de incentivo ao esporte.   
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ao esporte e lazer, revestido de supralegalidade pelo constituinte de 1988, e que diante da 

escassez dos recursos para a sua prestação utilizou a desoneração tributária para sua realização. 

Mas que a pesquisa evidenciou como uma política pública de aplicação desigual no Brasil e 

inexpressiva na área do estudo.  

Sendo a política pública em análise uma mitigação da responsabilidade do Estado na 

realização do preceito constitucional de fomentar práticas desportivas formais e não-formais, 

como direito de cada um, transferindo parte dessa responsabilidade aos demais setores da 

sociedade que utilizam as desonerações tributárias previstas na LIE, seria de se esperar que tal 

transferência viesse aparelhada com mecanismos eficazes e efetivos para sua execução. 

Deste modo, a partir da análise dos dados coletados o estudo identificou as lacunas na 

política pública em questão e apresenta propostas para uma compreensão sociopolítica maior 

da LIE, sumarizadas no Quadro 07. 

# Lacuna Proposta 

1 

Divulgação acanhada da LIE que não alcança 

os verdadeiros destinatários da política 

pública. 

Realizar um plano de divulgação nacional da LIE nos 

diversos meio de comunicação, com ênfase nas regiões 

onde se verificou sua tímida utilização no primeiro ciclo 

de vigência.  

Enviar uma comunicação apresentando a política pública 

da LIE para as pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos com natureza jurídica o desenvolvimento 

do esporte.  

Fazer o mesmo com as empresas tributadas no regime do 

lucro real, ressaltando na comunicação os benefícios 

fiscais e sociais em sua utilização. 

2 

Insignificante utilização da LIE pelas 

prefeituras como proponentes de projetos 

esportivos.  

Estimular a utilização da LIE pelas prefeituras, através de 

campanhas e programas de capacitação e incentivo. 

3 

Processo de elaboração dos projetos 

esportivos complexo. Desnível entre o 

esperado pelo ME e as entregas realizadas 

pelas entidades esportivas. 

Simplificação dos processos, priorizar o conteúdo do 

projeto, a manifestação esportiva, a região de atuação e a 

capacidade do proponente em captar os recursos. 

Acompanhamento e orientação do ME no processo de 

elaboração dos projetos. 

4 

Obrigatoriedade de juntada de três 

orçamentos para cada item do orçamento 

analítico, tornando o processo ainda mais 

complexo e trabalhoso. 

Utilização de uma tabela base-padrão de orçamentos, nos 

moldes Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

da Construção Civil (SINAPI). Esta medida facilitaria a 

elaboração dos orçamentos analíticos, parte integrante dos 

projetos, e evitaria possíveis desvios, como por exemplo, 

sobrepreços dos itens orçados. 

5 

Estrutura do ME aquém da demanda atual de 

projetos, atraso na análise e 

comprometimento do cronograma do projeto. 

Adequação da estrutura do ME com a demanda de 

projetos, através do aumento de servidores responsáveis 

pela análise dos projetos, respeitando a duração razoável 

da tramitação do processo. 

6 

A Comissão Técnica que analisa os projetos 

se reúne apenas uma vez por mês e em 

Brasília/DF, atrasando ainda mais a análise 

Realização de, no mínimo, duas reuniões por mês da 

Comissão Técnica com transmissão ao vivo para que 

todos possam acompanhá-las em qualquer lugar do país, 

como já acontece com a Comissão Técnica da Lei de 
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dos projetos e dificultando o 

acompanhamento pelos interessados. 

Incentivo ao Esporte do Estado de São Paulo que 

transmite ao vivo pelo YouTube suas reuniões22.  

7 

Para cada projeto enviado há a 

obrigatoriedade de envio de todas as 

Certidões de Regularidade Fiscal. Exemplo: 

Se for proposto quatro projetos por ano, o 

proponente tem que enviar quatro vezes as 

mesmas certidões, ainda que dentro do 

mesmo período de validade. 

Cadastramento das Certidões de Regularidade Fiscal no 

site do ME/LIE, observada a validade da própria certidão 

e para todos os projetos apresentados.  

8 
Distanciamento dos três setores 

socioeconômicos. 

Aproximação dos setores, sobretudo o segundo e terceiro 

setores, com ações locais e regionais. Realização de um 

Fórum Social de Incentivo ao Esporte a fim de reunir os 

três setores da sociedade para dialogarem acerca dos 

benefícios da LIE e criação do Observatório de Incentivo 

ao Esporte (OIE) com a presença dos três setores da 

sociedade em sua composição, tendo como objetivo 

principal o fortalecimento do esporte na Costa do Sol/RJ. 

9 

Empresas habilitadas limitadas àquelas 

tributadas no lucro real, empresas de grande 

porte de difícil acesso às organizações do 

terceiro setor.  

Ampliação dos benefícios fiscais para as empresas 

tributadas no lucro presumido, democratizando a 

participação do segundo setor e facilitando o acesso do 

terceiro setor às empresas de menor porte.  

10 

Concentração dos projetos esportivos na 

manifestação de alto rendimento, tanto no 

encaminhamento ao ME, como na captação 

dos recursos. 

Dar efetividade à norma23 que determina que a Comissão 

Técnica deveria observar a não-concentração por 

manifestação desportiva, dando prioridade na destinação 

dos recursos para a promoção dos projetos esportivos 

educacionais, conforme determina a própria Constituição 

Federal. 

11 

Concentração geográfica dos projetos 

apresentados, aprovados e com recursos 

captados nas Capitais das regiões Sul e 

Sudeste, e baixa ênfase no interior e em 

outras regiões do país. 

Dar efetividade à norma24 que determina que a Comissão 

Técnica deveria observar a não-concentração por regiões 

geográficas, priorizando projetos oriundos das regiões de 

baixa utilização da LIE. 

Quadro 07: Lacunas e propostas de revisão da LIE. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A última mudança significativa na legislação relacionada ao tema estudado ocorreu em 

2009 com a edição da Portaria do Ministério do Esporte 120/2009, que dispõe sobre a 

tramitação, a avaliação e a aprovação dos projetos esportivos no âmbito do ME, a Portaria 

também dispõe sobra a captação, o acompanhamento e monitoramento da execução e da 

prestação de contas os projetos aprovados. 

Desta feita, a legislação que trata do tema encontra-se desatualizada e precisa ser 

revisada para atender às novas demandas dos setores envolvidos, e numa análise mais ampla, 

da sociedade em geral. 

                                                 

 

22 Disponível em <https://youtu.be/vUopUdKHZeM?t=50s>. Acesso em 15/11/15.  
23 Decreto 6.180/2007. Artigo 21. “Quando da análise dos projetos apresentados, a Comissão Técnica observará 

os seguintes parâmetros: I - não-concentração por [...], por manifestação desportiva ou paradesportiva [...]”. 
24 Decreto 6.180/07. Artigo 21. “Quando da análise dos projetos apresentados, a Comissão Técnica observará os 

seguintes parâmetros: I - não-concentração por [...] regiões geográficas nacionais; [...]”. 

 

https://youtu.be/vUopUdKHZeM?t=50s
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS  

 

O presente estudo analisou a efetividade da LIE na Costa do Sol/RJ a partir de duas 

vertentes: uma teórica, suportada pela revisão da literatura, com interesse tanto de identificar o 

estado da arte na temática estudada, quanto para buscar evidências da atuação do Estado, 

enquanto proponente da política pública; outra empírica, no sentido de investigar, in loco, junto 

a organizações do segundo e do terceiro setores territorialmente situados na Região da Costa 

do Sul. 

A vertente empírica da pesquisa verificou que a LIE não tem efetividade na Costa do 

Sol, mesmo estando situada na região Sudeste que reuniu 82% dos recursos captados pela LIE 

no período de 2007 a 2014, sugerindo, dessa forma, que o alto índice de utilização da LIE está 

concentrado nas capitais e regiões metropolitanas. 

Por outro lado, em 2013, Macaé contava com 447 empresas tributadas com base no 

lucro real, com uma arrecadação em imposto de renda na ordem de R$ 1.026.981.733,92, o que 

representava 85,67% do total arrecadado por todas as pessoas jurídicas tributadas com base no 

lucro real da Costa do Sol (R$ 1.198.817.305,27). Considerando que a LIE permite que até 1% 

do saldo do imposto de renda a pagar pode ser destinado a projetos esportivos, apenas as 

empresas sediadas em Macaé poderiam ter destinado ao esporte o valor de R$ 10.269.817,34 

em 2013 (1%). Esse montante sobe para R$ 11.988.173,05 se consideradas todas as empresas 

tributadas com base lucro real da Costa do Sol.  

Não obstante o eixo Macaé – Rio das Ostras reunir diversas empresas que participam 

direta ou indiretamente das atividades de exploração e produção de óleo e gás na Bacia de 

Campos, tributadas sob o regime do lucro real e, portanto, habilitadas a participarem dos 

benefícios oferecidos pela LIE, os resultados da pesquisa apontam para a não utilização de tais 

incentivos fiscais em benefício do esporte. 

O volume potencialmente destinável pelas empresas sediadas na Costa do Sol, 

notadamente aquelas situadas em Macaé, congregado com a vocação turística e com a geografia 

favorável da região para a prática esportiva, colocaria a região da Costa do Sol em destaque no 

cenário esportivo nacional. 

Ainda de acordo com a vertente empírica do estudo, os resultados sugerem que o 

distanciamento entre os três setores socioeconômicos é o principal fator da inefetividade da LIE 

na Costa do Sol/RJ.  
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Além disso, o estudo evidenciou que o desconhecimento da estrutura normativa (Lei, 

Decreto e Portarias) aliado ao complexo e burocrático procedimento de elaboração dos projetos 

fragiliza ainda mais a utilização da LIE por parte das entidades esportivas.  

Ainda conforme observado, a instabilidade das instituições públicas brasileiras foi 

apontada como fator de risco para a aproximação e utilização da legislação brasileira, 

sobretudo, para assuntos que se afastam da atividade fim das empresas, reduzindo ainda mais 

as chances de utilização da LIE e afastando, assim, potenciais patrocinadores. 

Dessa forma, o estudo propõe meios para elevar alcance social da norma incentivadora 

na Costa do Sol/RJ, apresentando os resultados para contribuir na reflexão dos agentes 

interessados nos benefícios propostos pela Lei de Incentivo ao Esporte. Os benefícios para o 

primeiro setor estão relacionados com o cumprimento da sua tarefa constitucional de fomentar 

o esporte em todas as suas manifestações. Já o segundo setor ganha ao associar sua marca aos 

valores positivos que o esporte transmite, posicionando e reforçando a imagem da empresa 

através da responsabilidade social e do marketing esportivo sem contrapartida alguma, apenas 

destinando parte do imposto de renda devido. O terceiro setor com os recursos captados 

consegue cumprir sua missão social de promover o esporte, fechando, assim, a relação 

intersetorial onde toda a sociedade ganha.  

Não obstante o território de análise ser de grande importância política, econômica, social 

e turística para o país, que somada à sua geografia agrega as melhores condições para a prática 

do esporte em todas as suas formas de manifestação, o estudo, segundo as delimitações 

propostas, não extrapolou as fronteiras geográficas estabelecidas. Sendo assim, como sugestão 

de pesquisas futuras recomenda-se analisar a efetividade da LIE em todo o Estado do Rio de 

Janeiro, fazendo um estudo comparativo entre os setores socioeconômicos da capital e do 

interior, investigando-os a partir da coleta de dados primários. 

O estudo também não fez uma análise acerca da participação das pessoas físicas no 

financiamento de projetos esportivos, uma vez que a LIE permite a destinação de até 6% do IR 

devido das pessoas físicas a projetos esportivos. Desta forma, para pesquisas futuras propõe-se 

um estudo de caso do projeto “Anjo da Guarda Rubro-Negro” do Clube Regatas do 

Flamengo/RJ, que permite qualquer pessoa física destinar parte de seu imposto para os projetos 

esportivos do clube aprovados pela LIE. Com cerca de 700 atletas de oito modalidades 
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beneficiados, em 2013 822 pessoas aderiram ao programa, arrecadando R$ 1.182.804,40 

(FLAMENGO, 2015)25.   

Por fim, recomenda-se como práticas para o desenvolvimento de políticas públicas 

consistentes de fomento ao esporte a realização de um Fórum Social de Incentivo ao Esporte, 

com a presença dos três setores socioeconômicos, tendo a Universidade Federal Fluminense 

(UFF) como mediadora dos conhecimentos produzidos. O encontro propõe, não só a 

aproximação dos três setores socioeconômicos, apontada pela presente pesquisa como condição 

essencial para a efetividade da LIE, mas também, discutir dialeticamente as melhores práticas 

de utilização da LIE em benefício do esporte na Costa do Sol/RJ. Propõe-se, ainda, a 

constituição de um Observatório de Incentivo ao Esporte (OIE), de composição híbrida a fim 

garantir a participação dos três setores da sociedade, com a finalidade precípua de fortalecer o 

esporte na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

25 Disponível em: < http://www.flamengo.com.br/>. Acesso em: 14/11/2015. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de entrevista – Segundo Setor 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

 

  Prezado participante, o presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados 

primários para a realização da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de 

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LEI 11.438/2006) 

NA COSTA DO SOL/RJ: INVESTIGAÇÃO SOB O PRISMA DOS TRÊS SETORES DA 

SOCIEDADE, de autoria de Chrystian Lopes da Silva e orientada pelo Prof. Dr. Fernando 

Oliveira de Araujo. 

A pesquisa tem o objetivo de investigar a efetiva utilização da Lei de Incentivo ao 

Esporte (Lei 11.438/2006) como política pública de fomento ao esporte na Costa do Sol/RJ.  

 É assegurado o anonimato do entrevistado, assim como o sigilo das informações 

coletadas, tendo finalidade exclusivamente acadêmica. 

Agradeço a sua disponibilidade e atenção. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Chrystian Lopes da Silva 
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1ª Questão - Como o entrevistado avalia o desenvolvimento das políticas públicas de esporte e 

lazer na região?  

 

2ª Questão – O entrevistado já ouviu falar na Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte (Lei 

11.438/2006)? 

3ª Questão – Quantos projetos esportivos a empresa já incentivou utilizando os benefícios 

fiscais concedidos pela Lei de Incentivo ao Esporte desde a sua edição em 2006?  

4ª Questão – Qual o interesse da empresa em patrocinar/apoiar um projeto esportivo utilizando 

os benefícios fiscais da Lei de Incentivo ao Esporte? 

5ª Questão – Caso haja interesse da empresa em apoiar algum projeto esportivo utilizando os 

benefícios fiscais da LIE, qual manifestação esportiva a empresa tem maior afinidade em 

apoiar? 

Educacional Participação Rendimento 

   

6ª Questão – Caso haja interesse da empresa em apoiar algum projeto esportivo utilizando os 

benefícios fiscais da LIE, qual seria a principal razão? 

Responsabilidade 

social 

Envolvimento com a 

comunidade 

Marketing social e 

esportivo 

Outra razão.  

Indicar qual. 

    

7ª Questão – A empresa apoia/financia (ou já o fez) projeto social de qualquer natureza pela 

via do incentivo fiscal? Projeto cultural pela Lei Rouanet, por exemplo. 

Resposta: 

 

Muito ruim Moderado Muito bom 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

           

Nunca Pouco Moderado Muito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Nenhum 1 projeto 2 projetos 3 projetos 4 projetos 5 ou mais projetos 

      

Nenhum Baixo Moderado Alto 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8ª Questão – A empresa apoia/financia (ou já o fez) algum projeto social (qualquer natureza) 

dentro ou fora da empresa? 

Resposta: 

 

9ª Questão – O entrevistado participaria de um Fórum Social de Incentivo ao Esporte com a 

presença dos três setores da sociedade com a finalidade de discutir as Políticas Públicas de 

Esporte e Lazer sob o prisma da Lei de Incentivo ao Esporte? 

Resposta: 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro de entrevista – Terceiro Setor 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

 

  Prezado participante, o presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados 

primários para a realização da pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de 

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LEI 11.438/2006) 

NA COSTA DO SOL/RJ: INVESTIGAÇÃO SOB O PRISMA DOS TRÊS SETORES DA 

SOCIEDADE, de autoria de Chrystian Lopes da Silva e orientada pelo Prof. Dr. Fernando 

Oliveira de Araujo. 

A pesquisa tem o objetivo de investigar a efetiva utilização da Lei de Incentivo ao 

Esporte (Lei 11.438/2006) como política pública de fomento ao esporte na Costa do Sol/RJ.  

 É assegurado o anonimato do entrevistado, assim como o sigilo das informações 

coletadas, tendo finalidade exclusivamente acadêmica. 

Agradeço a sua disponibilidade e atenção. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Chrystian Lopes da Silva  
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1ª Questão – Quais as modalidades esportivas desenvolvidas pela organização do terceiro 

setor? 
F
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2ª Questão – Quantos anos de constituição tem a organização do terceiro setor? 

Menos de 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Mais de 10 anos 

    

3ª Questão – Qual(is) o(s) município(s) de atuação da organização do terceiro setor? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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4ª Questão - Como o entrevistado avalia o desenvolvimento das políticas públicas de esporte e 

lazer na região?  

5ª Questão – O entrevistado conhece a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006)? 

 

 

Muito ruim Moderado Muito bom 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Não Pouco Moderado Muito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6ª Questão – Qual o interesse da organização do terceiro setor em realizar um projeto esportivo 

utilizando os benefícios fiscais da LIE? 

7ª Questão – Quantos projetos esportivos a organização do terceiro setor já submeteu ao 

Ministério do Esporte?  

8ª Questão – Caso a organização do terceiro setor tenha apresentado algum projeto ao ME, 

indique a fase alcançada pelo(s) projeto(s). 

9ª Questão – Caso a resposta anterior tenha sido “Aprovado”, houve a captação no montante 

integral aprovado? Quanto foi captado? 

Resposta: 

10ª Questão – Quais os motivos determinantes para a não utilização da LIE na realização de 

projetos esportivos? 

Resposta: 

11ª Questão – Caso haja interesse da organização do terceiro setor em realizar algum projeto 

esportivo utilizando os benefícios fiscais da LIE, qual manifestação esportiva a organização do 

terceiro setor tem maior interesse em desenvolver? 

Educacional Participação Rendimento 

   

12ª Questão – A organização do terceiro setor realiza (ou já realizou) algum projeto esportivo? 

(1) Não (2) Sim. Qual(is)?  

Resposta: 

13ª Questão – Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa, quais foram as fontes de 

recursos? 

Resposta: 

Nenhum Baixo Moderado Alto 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Nenhum 1 projeto 2 projetos 3 projetos 4 projetos 5 ou mais projetos 
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14ª Questão – O entrevistado participaria de um Fórum Social de Incentivo ao Esporte com a 

presença dos três setores da sociedade com a finalidade de discutir as Políticas Públicas de 

Esporte e Lazer sob o prisma da Lei de Incentivo ao Esporte? 

Resposta: 
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ANEXO I 

 

PRINCIPAIS NOTÍCIAS SOBRE A PROCESSO LEGISLATIVO DA LEI DE 

INCENTIVO AO ESPORTE 

Ministro quer assegurar lei de incentivo fiscal no 1° semestre 

Quarta, 08 Janeiro 2003 19:41 

Rio de Janeiro - Aprovar uma lei de incentivo fiscais e o Estatuto do Desporto ainda no primeiro 

semestre de 2003 são as prioridades do ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, que participou 

nesta terça-feira da posse do secretário estadual de Esportes e Lazer do Rio, Francisco de 

Carvalho, o Chiquinho da Mangueira, no Maracanã. O novo ministro destacou que a criação da 

nova lei permitirá às empresas investirem no esporte. "A idéia é a de ampliar o financiamento 

no esporte como um todo. Vamos fazer com que as empresas privadas invistam em algo 

positivo, saudável, de sucesso, além de promover o desenvolvimento do povo brasileiro", disse 

Agnelo Queiroz. "Além da lei, temos vários programas que vão custar, por exemplo, o 

investimento de R$ 20 por criança. Imagine o que significa e o retorno que dará este valor ante 

R$ 1.200 gastos para um custear presidiário?" Outra intenção de Agnelo Queiroz é a de lutar 

para que cerca de 9% do dinheiro arrecadado com as rendas dos bingos sejam repassados para 

o Ministério. Ele defendeu que a Caixa seja o órgão responsável por fiscalizar e administrar as 

operações com as casas de jogos. O ministro ainda assegurou que assim que for resolvido o 

problema com o Legislativo poderá pensar durante três anos e meio na promoção do esporte 

para as crianças. Citou que um dos projetos a ser desenvolvido será o de um convênio entre o 

Ministério, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o Serviço Social da 

Indústria (Sesi) e o Serviço Social do Comércio (Sesc). Nele, cerca de 400 piscinas do Sesi e 

Sesc serão disponibilizadas para atender a cerca de 500 mil pessoas praticantes da natação. 

Apesar do entusiasmo, o ministro do Esporte se mostrou inconformado com a atual situação 

orçamentária do órgão. Ele recebe o menor repasse do orçamento da União e revelou sua 

disposição por mudar esse quadro. "Mas também vamos contar com a boa vontade e disposição 

da sociedade brasileira para participar de um grande mutirão, onde nossas crianças serão 

inseridas no esporte e afastadas das drogas e violência", explicou. O ministro confirmou que 

vai defender junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que as parcerias entre instituições 

privadas e as confederações brasileiras de esporte sejam mantidas. "O Banco do Brasil lucrou 

muito com a parceria com o vôlei. Teve um retorno de imagem, ampliou sua faixa etária de 

correntistas e ainda promoveu o desenvolvimento do esporte brasileiro", frisou Agnelo Queiroz. 

"Por que acabaria com este tipo de parceria?" Michel Castellar/AE 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-

esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/43956-ministro-quer-assegurar-lei-de-incentivo-fiscal-no-

1-semestre 

 

 

 

 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/43956-ministro-quer-assegurar-lei-de-incentivo-fiscal-no-1-semestre
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/43956-ministro-quer-assegurar-lei-de-incentivo-fiscal-no-1-semestre
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115 

 

Presidente Lula assina Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte 

Quinta, 04 Maio 2006 21:35 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quinta-feira (04/05), durante a abertura 

da II Conferência Nacional do Esporte, o Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. O PL será 

encaminhado nos próximos dias ao Congresso Nacional. Cerca de 1,5 mil representantes da 

comunidade esportiva do país acompanharam o anúncio. A Lei cria a possibilidade de incentivo 

ao esporte por meio de doações e patrocínios de pessoas físicas e jurídicas que poderão ser 

deduzidos do Imposto de Renda. As empresas que apoiarem o esporte poderão abater até 4% e 

no caso de pessoas físicas, a dedução pode chegar a 6%. Os projetos serão avaliados por 

comissão específica do Ministério do Esporte e deverão atender áreas como o desporto 

educacional, de rendimento ou de participação. Para o presidente do Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, o encaminhamento do PL é a realização de um sonho 

de décadas. "Desde 1983, luto para que uma lei de incentivo seja construída no Brasil. Sua 

aprovação irá mexer muito com o cenário do esporte brasileiro", afirmou. O ministro do 

Esporte, Orlando Silva Júnior, ressaltou a importância do projeto, que era aguardado por toda 

a comunidade esportiva do Brasil. "O esporte brasileiro é um antes da Lei e será outro depois 

da sua aprovação", afirmou. Conforme ele, alcançar esta e outras conquistas no setor seria 

impossível sem o empenho do presidente Lula. Segundo o presidente Lula, o envio ao 

Congresso do PL de Incentivo Fiscal é mais uma forma de atacar as carências do esporte no 

país e, juntamente com a aprovação da Timemania, dar novos rumos ao financiamento no setor. 

"É fácil um atleta de alto nível conseguir patrocínio. Mas quem pode ajudar os que estão 

começando?", questionou. "Com essa Lei, daremos uma oportunidade para que todos os atletas 

tenham a mesma chance", completou. O presidente cobrou dos parlamentares empenho para 

que o Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte seja aprovado o mais breve possível "para o bem 

do esporte amador do Brasil". Também estiveram presentes no ato de assinatura o presidente 

do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), Vital Severino, e o deputado federal Agnelo Queiroz 

(PcdoB-DF). A II Conferência Nacional do Esporte acontece até a tarde de domingo, no espaço 

Marina Hall, em Brasília. A proposta do evento é construir, por meio da participação popular, 

o Sistema Nacional de Esporte e Lazer. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-

esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40924-presidente-lula-assina-projeto-de-lei-de-incentivo-

ao-esporte  

 

Presidente Lula sanciona Lei de Incentivo ao Esporte 

Sexta, 29 Dezembro 2006 17:32 

Termina bem para o esporte o ano de 2006 e o ano de 2007 promete cerca de R$ 300 milhões 

a mais em investimentos no setor. O montante virá de empresas e pessoas físicas que poderão 

investir em projetos esportivos graças a criação da Lei de Incentivo ao Esporte, sancionada na 

manhã desta sexta-feira (29/12) pelo presidente Lula. O ato, realizado no Palácio do Planalto, 

foi acompanhado pelo ministro do Esporte, Orlando Silva Jr., e por mais de uma dezena de 

atletas e dirigentes. Juntamente com a Lei, o presidente editou Medida Provisória que cria nova 

faixa de isenção na Lei Tributária, de 1%, especificamente para incentivo a projetos esportivos. 

A MP atende acordo feito entre os setores da cultura e do esporte para que não houvesse 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40924-presidente-lula-assina-projeto-de-lei-de-incentivo-ao-esporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40924-presidente-lula-assina-projeto-de-lei-de-incentivo-ao-esporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40924-presidente-lula-assina-projeto-de-lei-de-incentivo-ao-esporte
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concorrência na procura por investimentos privados, já que o projeto aprovado no Congresso 

previa que os incentivos dos dois setores fossem buscados na mesma faixa de isenção, de 4% 

do total arrecadado através de impostos de renda pela União. O ministro lembrou que com a 

sanção o presidente iniciou e concluiu o mandato com medidas que promovem o esporte 

brasileiro. "Em 2003, a primeira lei assinada pelo presidente foi o Estatuto do Torcedor. Agora, 

a dois dias do fim do mandato, o presidente assina esta importante medida, mostrando seu 

compromisso com o setor," disse. "Agora precisamos trabalhar para colocar em prática a 

possibilidade de isenção e para incentivar projetos esportivos de inclusão social e modalidades 

com menos visibilidade", afirmou. Atletas e dirigentes comemoraram a sanção, esperada há 

mais de 20 anos pelo setor. "Finalmente vamos ter esta tão sonhada lei. Começa agora um novo 

trabalho de inclusão social através do esporte", apostou Hortência, uma das atletas que 

acompanhou todo o processo de tramitação da proposta desde sua apresentação ao Congresso 

pelo presidente Lula, em maio deste ano. Lei Elaborada nos moldes da Lei Rouanet, voltada 

para o incentivo a projetos culturais, a Lei de Incentivo ao Esporte prevê a renúncia fiscal de 

parte do imposto de renda devido para que seja usada como investimento em projetos 

esportivos. Pela lei, pessoas físicas poderão doar ou usar como patrocínio até 6% do imposto 

devido, e as pessoas jurídicas - empresas, clubes sociais, entidades de classe, entre outros -, até 

4%. Após a regulamentação, uma comissão será criada para avaliar os projetos que poderão 

receber incentivo. Histórico das votações no Congresso O Projeto de Lei de Incentivo ao 

Esporte foi encaminhado pelo presidente Lula para o Congresso na abertura da II Conferência 

Nacional do Esporte, em maio de 2006. Após tramitar pelas comissões da Câmara ligadas ao 

tema, foi votado em plenário no dia 28 de novembro, onde recebeu a aprovação sem alterações 

no texto. No Senado, a proposta foi aprovada no dia 13 de dezembro e foi modificada por duas 

emendas. Devido à elas, o projeto voltou para a Câmara. Os deputados, por sua vez, rejeitaram 

as emendas e aprovaram o projeto conforme foi apresentado pelo presidente Lula no início do 

ano. Esta versão foi sancionada pelo presidente nesta sexta-feira (29/12). Saiba mais: Íntegra 

da Lei de Incentivo ao Esporte Francine Moor Na imagem: atletas e dirigentes com o presidente 

Lula e o ministro do Esporte na ocasição da sanção do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. 

Crédito: Francisco Medeiros. Ascom-Ministério do Esporte 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-

esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40561-presidente-lula-sanciona-lei-de-incentivo-ao-

esporte 

 

Lei de Incentivo ao Esporte é regulamentada pelo presidente Lula 

Sexta, 03 Agosto 2007 18:59 

A Lei de Incentivo ao Esporte é um divisor de águas para o desenvolvimento do esporte 

nacional. Assim caracterizou a Lei o ministro do Esporte, Orlando Silva, no ato de assinatura 

do decreto de regulamentação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia foi 

realizada nesta sexta-feira (03), no Palácio do Planalto, e contou com a presença de cerca de 60 

atletas medalhistas nos Jogos Pan-americanos Rio 2007. A Lei, que havia sido sancionada em 

dezembro de 2006, permite que patrocínios e doações para a realização de projetos desportivos 

e paradesportivos sejam descontados do Imposto de Renda devido por pessoas físicas e 

jurídicas. A partir da assinatura, uma Comissão Técnica coordenada pelo Ministério do Esporte 

começará a receber os projetos das entidades interessadas. O presidente Luiz Inácio Lula da 

http://portal.esporte.gov.br/ascom/noticia_detalhe.jsp?idnoticia=3853
http://portal.esporte.gov.br/ascom/noticia_detalhe.jsp?idnoticia=3853
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40561-presidente-lula-sanciona-lei-de-incentivo-ao-esporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40561-presidente-lula-sanciona-lei-de-incentivo-ao-esporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40561-presidente-lula-sanciona-lei-de-incentivo-ao-esporte
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Silva assumiu, na cerimônia, o compromisso de ampliar ainda mais os investimentos ao esporte. 

"O esporte pela primeira vez tem eu espaço merecido nas política públicas federais", ressaltou. 

Para o ministro do Esporte, a lei é um importante instrumento para o desenvolvimento e o 

aprimoramento da atividade esportiva do País. "A lei traz importantes avanços para o esporte. 

Entre eles está a nacionalização, já que ela incentivará projetos nas regiões do Brasil onde as 

atividades esportivas têm menos apoio. A lei também fomentará modalidades com menor 

visibilidade. Com ela, ampliaremos de maneira maciça os bons resultados conquistados pelos 

nossos atletas a partir de projetos oferecidos pelo governo federal, como o Bolsa-Atleta", 

informou o ministro. Entre os destaques do texto da regulamentação está a definição de que os 

recursos para os projetos aprovados pelo Ministério do Esporte serão depositados diretamente 

para a entidade responsável e a definição de que as entidades requerentes não poderão utilizar 

recursos do incentivo para projetos relacionados ao esporte profissional, onde o atleta possui 

contrato formal de trabalho com o clube ou equipe. O texto também proíbe a cobrança de 

qualquer valor aos beneficiários de projetos que recebem incentivo. Os projetos de esporte 

educacional, voltados à prática de atividades desportivas, deverão ter como inscritos pelo menos 

50% de estudantes de escolas públicas. O decreto estabelece ainda que a fiscalização do 

atendimento dos requisitos será realizada pelo Ministério do Esporte. Atletas do Pan A 

excelente edição dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 também foi pauta da cerimônia. Cerca de 

60 atletas medalhistas no Pan foram convidados para o ato. O presidente do Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, agradeceu ao presidente Lula pelo inédito apoio do 

governo federal ao esporte brasileiro. "O esporte deve ao presidente Lula uma eterna gradeado 

pelas condições oferecidas aos nossos atletas desde o início de seu governo", diz Nuzman. O 

presidente do COB destacou também o papel do Ministério do Esporte nesta tarefa. Nuzman 

aproveitou para pedir que a Pasta receba ainda mais verbas para ampliar o seu trabalho. O mesa-

tenista Hugo Hoyama e o ginasta Carlos Ramirez agradeceram ao apoio do governo federal em 

nome dos atletas. Também participaram da cerimônia o vencedor da maratona Franck Caldeira, 

os medalhistas de ouro da ginástica Diego Hypólito e Jade Barbosa, a medalhista do ouro 

inédito no pentatlo moderno Yane Marques, e a nadadora também medalhista Rebeca 

Gusmão. Francine Moor Ascom-Ministério do Esporte Crédito da imagem: Aldôncio Dias 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-

esporte/noticiaslie/119-noticias-lie/40056-lei-de-incentivo-ao-esporte-e-regulamentada-pelo-

presidente-lula 
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ANEXO II 

 

LEI Nº 11.438, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006. 

Dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as 

atividades de caráter desportivo e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 CAPÍTULO I 

DOS INCENTIVOS AO DESPORTO 

Art. 1º  A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2022, inclusive, 

poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual 

pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica 

tributada com base no lucro real os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no 

apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério 

do Esporte.  (Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015) 

§ 1 o As deduções de que trata o caput deste artigo ficam limitadas: 

I - relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por cento) do imposto devido, observado o 

disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em cada período de 

apuração; (Redação dada pela Lei nº 11.472, de 2007) 

II - relativamente à pessoa física, a 6% (seis por cento) do imposto devido na Declaração 

de Ajuste Anual, conjuntamente com as deduções de que trata o art. 22 da Lei no 9.532, de 10 

de dezembro de 1997. 

§ 2o As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de que trata o caput deste artigo 

para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL. 

§ 3o Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros benefícios 

fiscais e deduções em vigor. 

§ 4o Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de projetos 

que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica vinculada ao doador ou 

patrocinador. 

§ 5o Consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador: 

I - a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, administrador, gerente, 

acionista ou sócio, na data da operação ou nos 12 (doze) meses anteriores; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.438-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9249.htm#art3§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11472.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9532.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9532.htm#art22
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II - o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes do 

patrocinador, do doador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa 

jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doador, nos termos do inciso I deste parágrafo; 

III - a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha como titulares, 

administradores acionistas ou sócios alguma das pessoas a que se refere o inciso II deste 

parágrafo. 

        Art. 2o Os projetos desportivos e paradesportivos, em cujo favor serão captados e 

direcionados os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta Lei, atenderão a pelo menos 

uma das seguintes manifestações, nos termos e condições definidas em regulamento: (Redação 

dada pela Lei nº 11.472, de 2007) 

I - desporto educacional; 

II - desporto de participação; 

III - desporto de rendimento. 

§ 1o Poderão receber os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta Lei os projetos 

desportivos destinados a promover a inclusão social por meio do esporte, preferencialmente em 

comunidades de vulnerabilidade social. 

§ 2o É vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos previstos nesta Lei para o 

pagamento de remuneração de atletas profissionais, nos termos da Lei no 9.615, de 24 de março 

de 1998, em qualquer modalidade desportiva. 

§ 3o O proponente não poderá captar, para cada projeto, entre patrocínio e doação, valor 

superior ao aprovado pelo Ministério do Esporte, na forma do art. 4o desta Lei. 

Art. 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - patrocínio: 

        a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que trata o inciso V do 

caput deste artigo de numerário para a realização de projetos desportivos e paradesportivos, 

com finalidade promocional e institucional de publicidade; (Redação dada pela Lei nº 11.472, 

de 2007) 

        b) a cobertura de gastos ou a utilização de bens, móveis ou imóveis, do patrocinador, sem 

transferência de domínio, para a realização de projetos desportivos e paradesportivos pelo 

proponente de que trata o inciso V do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.472, de 

2007) 

II - doação: 

        a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que trata o inciso V do 

caput deste artigo de numerário, bens ou serviços para a realização de projetos desportivos e 

paradesportivos, desde que não empregados em publicidade, ainda que para divulgação das 

atividades objeto do respectivo projeto; (Redação dada pela Lei nº 11.472, de 2007) 
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        b) a distribuição gratuita de ingressos para eventos de caráter desportivo e paradesportivo 

por pessoa jurídica a empregados e seus dependentes legais ou a integrantes de comunidades 

de vulnerabilidade social; (Redação dada pela Lei nº 11.472, de 2007) 

III - patrocinador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que apóie 

projetos aprovados pelo Ministério do Esporte nos termos do inciso I do caput deste artigo; 

IV - doador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que apóie 

projetos aprovados pelo Ministério do Esporte nos termos do inciso II do caput deste artigo; 

V - proponente: a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado com fins não 

econômicos, de natureza esportiva, que tenha projetos aprovados nos termos desta Lei. 

Art. 4o A avaliação e a aprovação do enquadramento dos projetos apresentados na forma 

prevista no art. 5o desta Lei cabem a uma Comissão Técnica vinculada ao Ministério do Esporte, 

garantindo-se a participação de representantes governamentais, designados pelo Ministro do 

Esporte, e representantes do setor desportivo, indicados pelo Conselho Nacional de Esporte. 

Parágrafo único.  A composição, a organização e o funcionamento da comissão serão 

estipulados e definidos em regulamento. 

Art. 5o Os projetos desportivos e paradesportivos de que trata o art. 1o desta Lei serão 

submetidos ao Ministério do Esporte, acompanhados da documentação estabelecida em 

regulamento e de orçamento analítico. 

§ 1o A aprovação dos projetos de que trata o caput deste artigo somente terá eficácia após 

a publicação de ato oficial contendo o título do projeto aprovado, a instituição responsável, o 

valor autorizado para captação e o prazo de validade da autorização. 

§ 2o Os projetos aprovados e executados com recursos desta Lei serão acompanhados e 

avaliados pelo Ministério do Esporte. 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 6o A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes dos projetos desportivos 

e paradesportivos financiados nos termos desta Lei mencionará o apoio institucional, com 

inserção da Bandeira Nacional, nos termos da Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971. 

Art. 7o A prestação de contas dos projetos beneficiados pelos incentivos previstos nesta 

Lei fica a cargo do proponente e será apresentada ao Ministério do Esporte, na forma 

estabelecida pelo regulamento. 

Art. 8o O Ministério do Esporte informará à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 

os valores correspondentes a doação ou patrocínio destinados ao apoio direto a projetos 

desportivos e paradesportivos, no ano-calendário anterior. (Redação dada pela Lei nº 13.043, 

de 2014) 
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Parágrafo único.  A RFB estabelecerá, em ato normativo próprio, a forma, o prazo e as 

condições para o cumprimento da obrigação acessória a que se refere o caput deste 

artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

Art. 9o Compete à Secretaria da Receita Federal, no âmbito de suas atribuições, a 

fiscalização dos incentivos previstos nesta Lei. 

Art. 10.  Constituem infração aos dispositivos desta Lei: 

I - o recebimento pelo patrocinador ou doador de qualquer vantagem financeira ou 

material em decorrência do patrocínio ou da doação que com base nela efetuar; 

II - agir o patrocinador, o doador ou o proponente com dolo, fraude ou simulação para 

utilizar incentivo nela previsto; 

III - desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos projetos dos recursos, bens, 

valores ou benefícios com base nela obtidos; 

IV - adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva beneficiada pelos 

incentivos nela previstos; 

V - o descumprimento de qualquer das suas disposições ou das estabelecidas em sua 

regulamentação. 

Art. 11.  As infrações aos dispositivos desta Lei, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis, sujeitarão: 

I - o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não recolhido, além das 

penalidades e demais acréscimos previstos na legislação; 

II - o infrator ao pagamento de multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor da vantagem 

auferida indevidamente, sem prejuízo do disposto no inciso I do caput deste artigo. 

Parágrafo único.  O proponente é solidariamente responsável por inadimplência ou 

irregularidade verificada quanto ao disposto no inciso I do caput deste artigo. 

Art. 12.  Os recursos provenientes de doações ou patrocínios efetuados nos termos do art. 

1o desta Lei serão depositados e movimentados em conta bancária específica, no Banco do 

Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal, que tenha como titular o proponente do projeto 

aprovado pelo Ministério do Esporte. 

Parágrafo único.  Não são dedutíveis, nos termos desta Lei, os valores em relação aos 

quais não se observe o disposto neste artigo. 

Art. 13.  Todos os recursos utilizados no apoio direto a projetos desportivos e 

paradesportivos previstos nesta Lei deverão ser disponibilizados na rede mundial de 

computadores, de acordo com a Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998. 
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Parágrafo único.  Os recursos a que se refere o caput deste artigo ainda deverão ser 

disponibilizados, mensalmente, no sítio do Ministério do Esporte, constando a sua origem e 

destinação. 

        Art. 13-A.  O valor máximo das deduções de que trata o art. 1o desta Lei será fixado 

anualmente em ato do Poder Executivo, com base em um percentual da renda tributável das 

pessoas físicas e do imposto sobre a renda devido por pessoas jurídicas tributadas com base no 

lucro real.(Incluído pela Lei nº 11.472, de 2007) 

         Parágrafo único.  Do valor máximo a que se refere o caput deste artigo o Poder Executivo 

fixará os limites a serem aplicados para cada uma das manifestações de que trata o art. 2o desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 11.472, de 2007) 

        Art. 13-B.  A divulgação das atividades, bens ou serviços resultantes de projetos 

desportivos e paradesportivos, culturais e de produção audiovisual e artística financiados com 

recursos públicos mencionará o apoio institucional com a inserção da Bandeira Nacional, nos 

termos da Lei no 5.700, de 1o de setembro de 1971. (Incluído pela Lei nº 11.472, de 2007) 

         Art. 13-C.  Sem prejuízo do disposto no art. 166 da Constituição Federal, os Ministérios 

da Cultura e do Esporte encaminharão ao Congresso Nacional relatórios detalhados acerca da 

destinação e regular aplicação dos recursos provenientes das deduções e benefícios fiscais 

previstos nas Leis nos 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e 11.438, de 29 de dezembro de 2006, 

para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentária das operações realizadas. (Incluído 

pela Lei nº 11.472, de 2007) 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Orlando Silva de Jesus Júnior 
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