PROJETO DE LEI N.º 205, DE 2015
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
Altera o inciso I e o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998 e dá outras providências.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
ESPORTE E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I e o parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.615/98,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 22. .....................................................................
I – colégio eleitoral constituído de todos os filiados e atletas inscritos, no
gozo de seus direitos, devidamente regulamentado, organizado e fiscalizado;
(NR)
Parágrafo único. É vedada a adoção de critério diferenciado de valoração
dos votos. (NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Trata-se a presente proposta de reapresentação do Projeto de Lei nº
2.015, de 1999, de autoria do Ex-Deputado Federal Enio Bacci, do meu partido, que
altera a redação do art. 22 da Lei nº 9.615/98, que dispõe sobre os processos
eleitorais nas entidades desportivas, provendo a participação direta e efetiva dos
atletas, amadores e profissionais, na escolha, por voto direto e secreto, dos
dirigentes das entidades desportivas que os representam, integrantes do Sistema
Brasileiro do Desporto, no mesmo padrão das eleições gerais.
Referido projeto foi arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, mas mantém-se oportuno e atual, como se pode
ver das razões que o justificaram à época de sua apresentação:
“(...).
Todos nós acompanhamos diariamente as reclamações de jogadores de
futebol profissional, por exemplo, sobre calendário, falta de organização e
atuação ditatotiral e a recondução dos mesmos dirigentes, aos cargos de
maior importância.
Até quando poderemos assistir, impassíveis, de braços cruzados esta
aberração? A finalidade maior de toda a organização diretiva do desporto,
deveria ser o atleta, o artista, a estrela principal, mas se nem mesmo estes
podem participar, por falta de uma legislação moderna, adequada e
democrática, resta-lhes apenas a crítica.
A crítica pode e deve existir, desde que a seu lado se dê a alternativa mais
correta para a solução dos problemas. Além do mais, não podemos admitir
que em pleno século 21, alguém possa se aproveitar da legislação para se
apoderar de um setor tão importante, que gera milhares de empregos, que
movimenta bilhões de reais e, que sustenta milhares de famílias, de forma
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não muito clara, surgidos do nada, como salvadores da pátria para comandar
o esporte do país.
Apesar desta falta absurda de democracia, ou da existência de uma
ditadura disfarçada, não temos visto melhorias ou mudanças positivas no
setor.
Pelo contrário, o que se vê, diariamente, são críticas e mais críticas e o
atraso no trato com o desporto.
Portanto, com as alterações propostas aqui, teremos a oportunidade de
mudanças no atual sistema antidemocrático e, de melhorar um setor da mais
alta importância para o país e para o seu povo. Com a aprovação destas
medidas, estaremos oportunizando aos atletas, amadores e profissionais,
escolherem por voto direto e secreto, as pessoas que irão dirigir suas
entidades, em todo os níveis, seja nas Ligas, Federações e Confederações
(CBF, CBV, CBB), etc.”

Desta forma, por concordar com os argumentos despendidos na
justificativa colacionada, que demonstra a necessidade da proposta, cujo autor
entendeu oportuna a sua reapresentação, espero aprovação rápida do presente
Projeto de Lei, na forma do Substitutivo apresentado na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania - CCJC.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2015.

Dep. Pompeo de Mattos
Deputado Federal – PDT/RS
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
Institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Do Sistema Nacional do Desporto
.......................................................................................................................................................
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Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão:
I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos,
admitida a diferenciação de valor dos seus votos;
II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;
III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de grande
circulação, por três vezes;
IV - sistema de recolhimento dos votos imune a fraude;
V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação.
Parágrafo único. Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valoração dos
votos, este não poderá exceder à proporção de um para seis entre o de menor e o de maior
valor.
Art. 23. Os estatutos das entidades de administração do desporto, elaborados de
conformidade com esta Lei, deverão obrigatoriamente regulamentar, no mínimo:
I - instituição do Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos desta Lei;
II - inelegibilidade de seus dirigentes para desempenho de cargos e funções
eletivas ou de livre nomeação de:
a) condenados por crime doloso em sentença definitiva;
b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão
administrativa definitiva;
c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade;
d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em
virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade;
e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas;
f) falidos.
Parágrafo único. Independentemente de previsão estatutária é obrigatório o
afastamento preventivo e imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, caso incorram em
qualquer das hipóteses do inciso II, assegurado o processo regular e a ampla defesa para a
destituição. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 10.672, de 15/5/2003)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 17, de 1989
Aprova o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados
A CÂMARA DOS DEPUTADOS, considerando a necessidade de adaptar o seu
funcionamento e processo legislativo próprio à Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º O Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar na
conformidade do texto anexo.
Art. 2º Dentro de um ano a contar da promulgação desta resolução, a Mesa
elaborará e submeterá à aprovação do Plenário o projeto de Regulamento Interno das
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Comissões e a alteração dos Regulamentos Administrativo e de Pessoal, para ajustá-los às
diretrizes estabelecidas no Regimento.
Parágrafo único. Ficam mantidas as normas administrativas em vigor, no que não
contrarie o anexo Regimento, e convalidados os atos praticados pela Mesa no período de 1º de
fevereiro de 1987, data da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, até o início da
vigência desta resolução.
Art. 3º A Mesa apresentará projeto de resolução sobre o Código de Ética e Decoro
Parlamentar. (Vide Resolução nº 25, de 2001)
Art. 4º Ficam mantidas, até o final da sessão legislativa em curso, com seus atuais
Presidente e Vice-Presidentes, as Comissões Permanentes criadas e organizadas na forma da
Resolução nº 5, de 1989, que terão competência em relação às matérias das Comissões que
lhes sejam correspondentes ou com as quais tenham maior afinidade, conforme discriminação
constante do texto regimental anexo (art. 32). (Vide Resolução nº 20, de 2004)
§ 1º Somente serão apreciadas conclusivamente pelas Comissões, na
conformidade do art. 24, II, do novo Regimento, as proposições distribuídas a partir do início
da vigência desta Resolução.
§ 2º Excetuam-se do prescrito no parágrafo anterior os projetos em trâmite na
Casa, pertinentes ao cumprimento dos arts. 50 e 59 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, em relação aos quais o Presidente da Câmara abrirá o prazo de cinco sessões
para a apresentação de emendas nas Comissões incumbidas de examinar o mérito das
referidas proposições.
Art. 5º Ficam mantidas, até o final da legislatura em curso, as lideranças
constituídas, na forma das disposições regimentais anteriores, até a data da promulgação do
Regimento Interno.
Art. 6º Até 15 de março de 1990, constitui a Maioria a legenda ou composição
partidária integrada pelo maior número de representantes, considerando-se Minoria a
representação imediatamente inferior.
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se a Resolução nº 30, de 1972, suas alterações e demais
disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1989. - Paes de Andrade, Presidente.

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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.......................................................................................................................................................
Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu
decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em
tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as:
I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;
III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;
IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do
Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa
ordinária da legislatura subseqüente, retomando a tramitação desde o estágio em que se
encontrava.
Art. 106. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o
andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o
respectivo processo pelos meios ao seu alcance para a tramitação ulterior.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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