UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
RAYANNA FARIAS

UM POUCO DE BOM SENSO:
O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO
(2013-2015).

CURITIBA
2015

RAYANNA FARIAS

UM POUCO DE BOM SENSO:
O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO
(2013-2015).

Monografia
apresentada
à
disciplina de Estágio Supervisionado em
Pesquisa Histórica como requisito
parcial à conclusão do Curso de História
– Bacharelado e Licenciatura, Setor de
Ciência Humanas, Letras e Artes da
Universidade Federal do Paraná.
Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro

CURITIBA
2015

Para minha família, todas elas.

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Luiz Carlos Ribeiro, não só
por ter aceitado me orientar nesta pesquisa, mas também por estar aberto às minhas
idéias e me ajudar quando tive minhas dúvidas. Agradeço a oportunidade de ter sido
orientada por você, e por todo aprendizado e paciência ao longo do desenvolvimento
desta pesquisa.
Agradeço a todos os professores do Departamento que, de alguma forma,
sempre disponíveis, me ajudaram a dar continuidade à minha graduação,
considerando a vida acadêmica atípica e agitada que tive. Tenham certeza que jamais
esquecerei de seus desdobramentos para me encaixar em semestres que pra mim
seriam mais curtos, e no cumprimento dos programas das disciplinas. Agradeço aqui
também especialmente à professora Renata Senna Garraffoni, que além de uma
profissional inspiradora, foi uma grande amiga e orientadora sem igual nas épocas do
PET-História.
Iniciei minha graduação no curso noturno da UFPR e lá encontrei colegas que
se tornaram grandes amigos. Se pudesse voltar atrás e fazer vestibular para o curso
vespertino, não faria isso! Foi um grande primeiro ano e tive muita sorte de ter tido
vocês por perto. No curso vespertino, em meio a tanta gente, fui encontrar a melhor
companheira que eu podia esperar, a “dupla perfeita”! Queria agradecer Natascha
Eggers por não só ser minha grande amiga, pelas crises de riso reprimidas e as
aventuras, mas por ter sido, de certa forma, uma co-orientadora nesta pesquisa, por
suas idéias e palavras de apoio.
Tenho que agradecer à dança, pela pessoa que me fez e a tudo que me
proporcionou. A oportunidade de conhecer o mundo, de fazer os grandes amigos que
fiz no tempo em que estive fora – especialmente vocês, Geise, Léo, Ju, Rafa e Gabi –
e todos os aprendizados que seguiram desta experiência. Em especial também,
gostaria de agradecer aos meus Fantastic Babies, meus filhos e minhas inspirações
eternas.
Aos meus amigos que fiz nesta vida, agradeço a todos vocês por terem
contribuído na formação da minha pessoa, não seria quem sou sem vocês! My person,
minha melhor amiga, Vanessa Muto, sou muito grata por você ser minha irmã gêmea
que a vida me deu. To Fredrik Hagvärn, my beloved, thank you for everything you did

for me since day one and all of the support, reminding me how important this
graduation is.
Agradeço à minha mãe – Margot Farias – por ter me criado para o mundo e
por ter me ensinado o quanto ter amor próprio é essencial para aprender a amar aos
outros. Ao meu pai – Gino Farias – que não conseguiu me fazer gremista, mas me
criou apaixonada pelo futebol, me acompanhando e também torcendo pelo meu time
do coração, o Clube Atlético Paranaense. Muito obrigada pai e mãe! Primeiramente
por serem quem são, sem reservas, e por me amarem tão incondicionalmente, me
apoiando em fazer tudo que amo e respeitando todas as decisões que tomei nesta vida.

RESUMO
Considerando o quadro contemporâneo do futebol brasileiro e o histórico de
tentativas de reestruturação deste ao longo da consolidação do esporte no país, esta
pesquisa pretende atender a três objetivos. O primeiro consiste em entender o Bom
Senso Futebol Clube – um expressivo movimento surgido em 2013 em busca de
maiores mudanças no futebol – os discursos produzidos por este, quem são seus
principais membros e as propostas defendidas pelo grupo. Objetiva-se, também
refletir acerca das interpretações, críticas e opiniões relacionadas ao Bom Senso,
através da investigação do que é produzido por colunistas, comentaristas esportivos,
jornalistas e especialistas em futebol. Por fim, utilizaremos a primeira versão da
Medida Provisória nº 671 – introduzida em 19 de março de 2015 para controlar os
gastos dos clubes e financiar suas dívidas – para investigar até que ponto as
reivindicações do Bom Senso influenciaram na sua elaboração, se as sugestões do
movimento aparecem nesta, em que momentos o produto final se distancia das ideias
originais do grupo e de que forma isso ocorre.

Palavras-chave: História do Futebol; Bom Senso FC; Brasil contemporâneo.

ABSTRACT
Considering the present Brazilian football scene, and the history of attempts to
restructure the sport during its process of establishment in the country, this research
aims to attend to three main objectives. The first consists in acknowledging Bom
Senso Futebol Clube – the significant movement born in 2013 with the ambition of
changing some aspects of football – the ideas defended by it, who are its members
and what are their claims. The present research also aims to discuss around the
interpretations, criticisms and opinions related to Bom Senso through the production
of columnists, sports commentators, journalists and football experts. At last, we will
take the first version Provisional Measure nr. 671 – introduced in 19th of March of
2015 to control the football clubs expenses and finance their debts – to investigate to
what extent Bom Senso’s claims influenced on its formulation, if the suggestions
made by this group shows up in it, in which points the final product of this law’s
project distances itself from the original ideas of the movement and in what ways that
happens.

Keywords: Football History; Bom Senso FC; Contemporary Brazil.

SUMÁRIO

Introdução................................................................................................................. 10
1. Futebol e historiografia: considerações a respeito dos estudos de futebol na
academia, história do presente, apresentação das fontes e introdução ao
futebol......................................................................................................................... 14
1.1. Futebol, historiografia e academia: a nova história cultural e a presença do
futebol nos estudos acadêmicos.................................................................................. 15
1.2. Considerações sobre a escrita de uma história do presente e apresentação das
fontes........................................................................................................................... 19
1.2.1. Apresentação das fontes.................................................................................... 20
1.3. Do início às mudanças: as transformações no futebol brasileiro e as necessidades
de suas épocas............................................................................................................. 23
2. Mudanças necessárias: a reestruturação organizacional e jurídica do futebol e
as reivindicações do Bom Senso Futebol Clube..................................................... 30
2.1. Bom Senso Futebol Clube: como surgiu o movimento, quais suas reivindicações
e como ele se define.................................................................................................... 31
2.1.1. As propostas de mudança no calendário atual para os times de grande e
pequeno porte de acordo com as suas necessidades................................................... 34
2.1.2. Introdução ao fair play financeiro: transparência, fiscalização e controle de
gastos........................................................................................................................... 38
2.2. As impressões sobre o movimento: a repercussão do Bom Senso nos veículos de
comunicação e as opiniões formadas na mídia e dentre os especialistas em
futebol......................................................................................................................... 39
3. Medida Provisória n° 671..................................................................................... 45
3.1 O Bom Senso Futebol Clube e o contato com o Governo Federal: apoio da
Presidente da República Dilma Rousseff, o veto à Lei de Responsabilidade Fiscal e os
debates em torno da elaboração de uma nova medida provisória para o
futebol......................................................................................................................... 45
3.2 A MP do Futebol: objetivos e conteúdo…........................................................... 49

3.3 O resultado da partida: até que ponto o Bom Senso teve suas demandas expressas
através do produto final da MP671............................................................................. 52
Considerações Finais................................................................................................. 58
Anexos........................................................................................................................ 63
Referências................................................................................................................. 86

9
INTRODUÇÃO

A presente monografia é o resultado de pesquisas individuais que, sob
orientação do Professor Doutor Luiz Carlos Ribeiro, foi elaborada a partir das
reflexões sobre as mudanças já ocorridas na história do futebol brasileiro,
principalmente as relacionadas à situação recente deste esporte e as transformações
que vêm sendo sugeridas pelo movimento do Bom Senso Futebol Clube.
Desde a introdução do futebol no Brasil nos anos finais do século XIX e
durante seu desenvolvimento e consolidação enquanto modalidade esportiva
profissional ao longo do XX, o esporte passou por diversas reestruturações atreladas
às necessidades da época e também ao contexto internacional do futebol.
Inicialmente, era uma atividade amadora, praticada exclusivamente pela elite branca
brasileira e sem fins lucrativos. Porém, com a popularização deste e a competitividade
crescente dentre os clubes, as equipes foram sentindo a necessidade de obter os
melhores jogadores, promovendo uma abertura aos mestiços, negros, e aos jogadores
da classe operária, que neste momento já praticavam o esporte em clubes formados
em seus bairros ou nas fábricas em que trabalhavam. Como um espetáculo que passa
a atrair massas, começa a visar também o sucesso financeiro dos clubes e dos
campeonatos, transformando-se em uma atividade esportiva gradativamente
lucrativa1.
Muitas das reestruturações que ocorreram no âmbito organizacional do futebol
advinham da insatisfação de alguns setores do esporte. A criação do Clube dos 13 em
1987, que reuniu clubes de maior torcida no país para reivindicar um novo modelo
para os campeonatos, além de tentar promover melhorias na organização destes, tinha
o objetivo de os fazerem mais lucrativos. Outro exemplo seria com as mudanças
legislativas do esporte, através do Projeto Zico, sancionado como Lei 8.672 e as
emendas propostas pelo Projeto Pelé em 1996. Estas experiências fizeram parte do
processo de reestruturação do esporte e consolidação do futebol que hoje em dia é
praticado no Brasil.
Considerando o quadro atual do futebol brasileiro e o histórico de tentativas de
reestruturação deste ao longo da consolidação do esporte no país, este trabalho

1

PRONI, M. W. A metamorfose do futebol. Campinas: Unicamp. Instituto de Economia, 2000. p. 95.
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monográfico tem, enquanto tema principal, a análise da formação e das ações do Bom
Senso Futebol Clube, um movimento iniciado em 2013 por um grupo de jogadores
que pretendia promover algumas mudanças no esporte, principalmente no que diz
respeito à organização dos campeonatos e à estrutura de seus calendários, e também
sobre a gestão financeira dos clubes, federações e da entidade máxima do desporto no
país, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Esta pesquisa pretendeu atender a três objetivos. O primeiro consiste em
entender o Bom Senso FC enquanto um movimento novo e original, que reivindica
melhorias a determinadas estruturas do esporte: quais são os discursos produzidos por
este, quem são seus principais membros, quais as propostas defendidas pelo grupo e
como este de desenvolveu. Objetiva-se em seguida, refletir acerca das impressões,
interpretações, críticas e opiniões relacionadas ao Bom Senso, através da investigação
do que é produzido por colunistas, comentaristas esportivos, jornalistas e especialistas
em futebol.
Para cumprir o último objetivo indicado por esta pesquisa, utilizou-se a
Medida Provisória nº6712 de 19 de março de 2015, proposta pela Presidência da
República com o intuito de instituir o “Programa de Modernização da Gestão e de
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro”. A “MP do Futebol”, como ficou
conhecida, foi, em grande parte, resultado das reivindicações do Bom Senso que
chegaram ao Governo Federal em maio de 2014. A MP, porém, não foi produzida
pelo Bom Senso. Foi determinada uma comissão composta pelos ministérios da
Justiça, da Fazenda, do Esporte e da Previdência Social, especialistas e jornalistas
esportivos além de representantes do Bom Senso e da CBF. Esta comissão mista que
elaborou a MP, e que continha membros de oposição ao movimento dos jogadores,
nos levou a investigar até que ponto o produto final desta Medida atendeu
efetivamente as demandas do Bom Senso, em que momentos se distância de suas
sugestões iniciais e de que forma isso ocorre.
Para atender a estes objetivos, a monografia foi estruturada ao longo de três
capítulos. O primeiro capítulo, de cunho mais teórico consiste em, primeiramente,
discutir os detalhes historiográficos a respeito dos estudos com a temática do futebol
na academia, além de debater questões referentes à produção de uma história do
presente, uma vez que esta monografia foi elaborada concomitantemente ao
2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv671.htm (última visualização
em 29/10/2015)
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desenvolvimento dos fatos analisados. É neste momento que trato do recorte temporal
utilizado para a pesquisa, que irá desde o surgimento do Bom Senso FC, em setembro
de 2013, até a análise do conteúdo da MP, lançada em março de 2015, sem entrar nos
detalhes de sua posterior aprovação e de suas alterações. Neste capítulo primeiro
também faço uma breve apresentação das fontes que compõem o trabalho e o papel
que cada uma destas terá ao longo da análise e, por fim, inicio a temática com um
panorama geral das transformações ocorridas no futebol desde sua introdução no país,
sobre a transição do amadorismo para o profissionalismo, a questão do Clube dos 13
e alguns detalhes em torno da aprovação do Projeto Zico e das emendas propostas
pela Lei Pelé, através das leituras do economista Marcelo Weishaupt Proni3 e do
sociólogo Ronaldo Helal4, além do apoio nos trabalhos dos especialistas José Carlos
Brunoro e Antonio Afif5 e de diversos artigos de meu orientador, o historiador Luiz
Carlos Ribeiro6, entre outros. Este panorama será importante para entendermos que o
Bom Senso não foi o primeiro movimento que propôs mudanças para o esporte, como
também é relevante pelas especificidades e originalidade enquanto um movimento
formado por jogadores, com reivindicações de caráter trabalhistas.
No segundo capítulo os olhares são definitivamente voltados ao movimento do
Bom Senso. Explorando o conjunto de fontes deste trabalho que foram produzidas
pelo pelo grupo – sua página na internet7, o livreto de reivindicações oficial do
movimento8 e os vídeos contidos em seu canal do YouTube9 – buscarei cumprir um
dos objetivos da pesquisa observando que o movimento se auto define, através de
depoimentos de diversos jogadores, enquanto uma tentativa de promover mudanças
democráticas no futebol para, como seu slogan sugere, todos10. Também neste
capítulo, observarei o debate produzido em torno do Bom Senso na tentativa de
cumprir o segundo objetivo da pesquisa, uma reflexão acerca de quais foram as
impressões, as críticas e o apoio ao movimento por parte de agentes envolvidos no
campo futebolístico. Estas observações se encontram no segundo grupo de fontes que
3

PRONI, M. W. A metamorfose do futebol. Op Cit.
HELAL, R. Passes e Impasses: Futebol e cultura de massa no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1997.
5
AFIF, A.; BRUNORO, J. C. Futebol 100% Profissional. São Paulo: Editora Gente, 1997.
6
RIBEIRO, L. C. Futebol e Globalização. Jundiaí, SP: Fontoura, 2007.
7
http://www.bomsensofc.org.br/ (última visualização em 27/10/2015)
8
http://issuu.com/bomsensof.c./docs/caderno_bom_senso_fc_v_final_v3_int (última visualização em
27/10/2015)
9
https://www.youtube.com/user/bomsensofc (última visualização em 27/10/2015)
10
Por um futebol melhor para todos: para quem joga, para quem torce, para quem apita, para quem
transmite, para quem patrocina. Em: http://www.bomsensofc.org.br/ (última visualização em
27/10/2015)
4
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servem esta pesquisa: os textos produzidos pelos comentaristas esportivos Juca
Kfouri e Milton Neves e pelos diversos pesquisadores do esporte, colunistas da
Universidade do Futebol. Kfouri foi um dos apoiadores mais assíduos do grupo,
acompanhando todos os avanços do movimento, o que ajudou muito na produção de
minha monografia.
O terceiro e último capítulo desta monografia encontra-se dividido em três
partes na tentativa de compreender os momentos que antecederam a elaboração da
Medida Provisória do Futebol, apresentar o conteúdo desta e finalmente responder o
objetivo final desta pesquisa. Na primeira parte – através de fontes jornalísticas, das
colunas de Juca Kfouri e das notas oficias do movimento – tratarei da chegada do
Bom Senso ao Governo Federal, o contato com a Presidente Dilma e as tentativas do
grupo em brecar a Lei de Responsabilidade Fiscal que se encontrava em discussão no
Congresso, apontando suas falhas. Após o veto desta, a formação de um conselho na
Casa Civil aconteceu com o objetivo de discutir e levantar os principais pontos para
uma nova Medida Provisória, a n°671, cujo conteúdo encontra-se descrito no segundo
subitem deste terceiro capítulo. Finalmente, no último item deste terceiro capítulo,
levantarei as propostas inicias do Bom Senso quanto ao modelo de fair play
financeiro, sugerido pelo grupo em seu Livreto11, considerando o que se encontra na
MP671, para aí sim conseguir estabelecer quais pontos da Medida que correspondem
às sugestões e demandas do movimento, além de também observar quais foram as
impressões do grupo, e de alguns especialistas em futebol sobre a MP lançada no
início do ano de 2015.
Por fim, acredito que este trabalho contribuirá não somente na compreensão
da realidade atual do esporte no país, como também no entendimento do processo de
modernização do futebol brasileiro.

11

http://issuu.com/bomsensof.c./docs/caderno_bom_senso_fc_v_final_v3_int
visualização em 27/10/2015)

p.17-25.

(última
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1. FUTEBOL E HISTORIOGRAFIA: CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS
ESTUDOS DE FUTEBOL NA ACADEMIA, HISTÓRIA DO PRESENTE,
APRESENTAÇÃO DAS FONTES E INTRODUÇÃO AO FUTEBOL.

A presente monografia se propõe a pensar o momento atual (2013-2015) de
transformação do futebol brasileiro através de um processo iniciado pelo Bom Senso
Futebol Clube, um grupo de jogadores que se uniu em busca de mudanças legislativas
e estruturais no esporte. A Medida Provisória nº671 – de 19 de março de 2015,
proposta pela Presidência da República com o intuito de instituir o “Programa de
Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro” –
possui o objetivo de definir algumas leis de transparência e responsabilidade fiscal no
futebol, além de tratar do financiamento das dívidas do clubes, foi um dos resultados
das reivindicações deste movimento. A MP do Futebol, porém, não foi produzida
pelo Bom Senso FC, fato que, portanto, faz com que a problemática proposta por esta
tese seja o de investigar até que ponto o produto final desta MP é reflexo das
exigências do movimento e, até onde se distância de suas sugestões iniciais.
Neste capítulo, se faz fundamental, primeiramente, uma discussão sobre em
que contexto da nova historiografia a temática do futebol se insere. Reflexões sobre
as novas maneiras de se pensar e compreender a história, além de o que pode ser
considerado objeto e fonte para o estudo historiográfico, possibilitaram uma abertura
para tantos novos temas e abordagens no campo, inclusive os presentes neste trabalho
monográfico. Passaremos em seguida pela temática da escrita da história do tempo
presente, uma vez que o tema desta pesquisa se desenvolveu concomitantemente à
escrita desta, destacando a importância da definição de um recorte temporal e
expondo a baliza escolhida para este trabalho. Trataremos também sobre as relações
entre o futebol e a historiografia brasileira dentro da academia.
No segundo subitem deste primeiro capítulo, as fontes que foram utilizadas
para a pesquisa e a elaboração desta monografia serão apresentadas e, no terceiro
subitem, entraremos na temática do futebol. Neste primeiro contato, nos voltaremos
um pouco para o histórico da consolidação do futebol no Brasil e o desenvolvimento
deste, com a finalidade de explorarmos alguns movimentos que já ocorreram pedindo
mudanças em alguns segmentos deste esporte. Para tal, utilizaremos os estudos do
sociólogo Ronaldo Helal e do economista Marcelo Weishaupt Proni, como base
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principal para tecer esta discussão. Objetiva-se, através desta, que poderemos
compreender que alguns problemas do futebol estão presentes desde sua introdução
no país, e também para percebermos que o Bom Senso FC não é a primeira tentativa
de transformação de alguns aspectos do esporte, mas sim uma nova expressão, com
reivindicações atuais, que condizem com a situação brasileira do momento e
fundamentalmente original, pois trata-se de um movimento criado e liderado pelos
jogadores de futebol.
A obra chamada Futebol 100% Profissional, do consultor de esportes José
Carlos Brunoro em conjunto com economista Antonio Afif, também foi uma
importante referência bibliográfica ao longo da preparação deste trabalho, pois possui
um caráter informativo, onde os autores tratam a respeito de todos os segmentos do
futebol, passando por todos os setores dos departamentos dos clubes, as instituições
do futebol, o papel da imprensa, dos patrocinadores e etc.
1.1. FUTEBOL, HISTORIOGRAFIA E ACADEMIA: A NOVA HISTÓRIA
CULTURAL E A PRESENÇA DO FUTEBOL NOS ESTUDOS ACADÊMICOS.
Quando se pensa em estudar o futebol – ou qualquer outro esporte – é
fundamental ter-se em mente a importância deste não enquanto uma modalidade
esportiva que visa à vitória de determinado time ou o bom desempenho de um atleta,
mas sim, enquanto um instrumento social importante, que forma opiniões, constitui
paixões e faz parte do cotidiano das pessoas. Mais que isso, o futebol também possui
grande importância econômica, uma vez que é um espetáculo acompanhado e
comercializado pelo mundo; além de sua influência na esfera política que
competições locais, interestaduais e internacionais causam, como por exemplo, as
Copas do Mundo. Primeiramente, vamos pensar a abertura da história a novos temas,
para então enquadrarmos os estudos referentes ao futebol dentro de tal tendência
historiográfica.
É importante citar o papel que os historiadores da Escola dos Annales tiveram
ao propor uma história que deveria ser pensada além dos grandes eventos políticos e
que introduzisse novas abordagens. Esta abertura ocorreu principalmente, de acordo
com a historiadora Tania Regina de Luca, sob a influência da terceira geração dos
Annales, em que o historiador Jacques Le Goff fora seu principal líder ao assumir a
presidência da Revista, que a prática historiográfica em grande parte se alterou ao
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introduzir a proposta de novos objetos, novos problemas e novas abordagens12. Como
aponta o inglês Peter Burke, em A Escola dos Annales13, com a geração de Le Goff,
os olhares se voltam aos aspectos culturais e suas manifestações, e a
interdisciplinaridade com as outras ciências humanas é incentivada para atender estas
demandas. Foi neste contexto que, segundo de Luca, fontes como as produzidas pela
imprensa – colunas, notícias, crônicas, propagandas e outros – passam a ser
consideradas válidas para a pesquisa historiográfica, ao passo que anteriormente
considerava-se que estas ofereciam ao pesquisador imagens parciais e muitas vezes
distorcidas do momento que pretendiam relatar14.
Com a abertura para novos tipos de fontes, a renovação temática através de
novos objetos de estudo se demonstrou imediata nos títulos das pesquisas que
tratavam, por exemplo, dos sentimentos, das mentalidades, do cotidiano e da cultura
popular. Como apontou Le Goff, a reivindicação dos historiadores passa a ser, “ao
mesmo tempo, imensa e modesta” na medida em que “eles pretendem que todo o
fenômeno da atividade humana seja estudado e posto em prática”15. Houve, então, o
incentivo à interdisciplinaridade que se fez necessária com as outras ciências
humanas como a Sociologia, a Antropologia, a Economia, a Geografia, a Psicologia,
e assim por diante, de acordo com a demanda do tema pesquisado pelo historiador.
Esta Nova História, que segundo Peter Burke se desenha influenciada
principalmente pela terceira geração dos Annales16, vai implicar no crescimento da
vertente da História Cultural que ganha força e, na tentativa de não se restringir, como
defende o historiador britânico, e se ramifica17. O surgimento de novas tendências
historiográficas na segunda metade do século XX, como a New Left que, de acordo
com de Luca, renova o marxismo abandonando a ortodoxia economicista; e também a
perspectiva que pensava os vencidos, os homens simples, as culturas de resistência, o
cultural informal e o cotidiano, a History from Below18. Em seguida, a micro história
propõe um olhar voltado aos detalhes que, segundo Giovanni Levi, refutava “o
12

DE LUCA, T. R. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, C. B. (Org.). Fontes
Históricas. São Paulo: Contexto, 2008. p. 112.
13
BURKER, Peter. A escola de Annales. São Paulo: UNESP, 1997.
14
Ibidem.
15
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relativismo, o irracionalismo e a redução do trabalho do historiador a uma atividade
puramente retórica que interprete os textos e não os próprios acontecimentos”19.
Os estudos sobre o futebol surgem, portanto, dentro das propostas de
abordagem historiográficas desta linha chamada Nova História Cultural e, o
entendimento destas mudanças nas motivações para escrever a história é importante
para a presente monografia no sentido de que foi esta abertura para novas abordagens,
a busca por novas fontes e a troca interdisciplinar que abriram as portas para que
temas como o que virá a ser discutido ao longo deste trabalho fossem possíveis.
Percebe-se que, quando estes estudos começam a ser produzidos no Brasil,
havia um esforço para se explicar o país através deste, tornando-se uma das principais
características encontradas nestes. O povo brasileiro, como aponta o historiador Luiz
Carlos Ribeiro, era o grande centro das reflexões, seja na tentativa de elaborar uma
identidade positiva – pensando aqui na miscigenação brasileira, o jeito mulato de ser
brasileiro e jogar futebol – ou para construções negativas – como, por exemplo, para
explicar a alienação do povo, sua falta de consciência crítica ou sua ingenuidade20.
Como aponta Ribeiro, ainda existem resquícios do reducionismo de se tentar
explicar o Brasil através do futebol21, porém a necessidade atual de explicar os
esportes de modo geral além dos aspectos técnicos ou fisiológicos, abriu as portas
para o debate do tema entre as ciências humanas. O historiador – no artigo Futebol:
por uma história política da paixão nacional – aponta que, de fato, o futebol era um
fenômeno presente no cotidiano das pessoas e, antes que as ciências sociais e políticas
demonstrassem um interesse acadêmico por este, jornalistas esportivos e
memorialistas já possuíam uma vasta produção sobre futebol, mesmo de caráter
meramente descritivo e carentes de metodologia e teoria22. O sociólogo Ronaldo
Helal, no fim dos anos 1990, destacava em sua obra a importância que a produção de
estudos sobre o futebol deveria ter neste país que se afirma frequentemente a partir
dele e, uma vez também que “a ‘cultura de massa’ no Brasil se plasmou e se
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desenvolveu

quase

concomitantemente

ao

surgimento,

desenvolvimento

e

popularização do futebol no país”23.
Quando questiona a respeito da resistência da história acadêmica para com a
temática do futebol, Ribeiro comenta que a falta de um engajamento esquerdista, ou
de uma “consciência nacional-popular” no interior do esporte contribuía,
inicialmente, para o desinteresse dos historiadores24. Porém, no final dos anos 1970 e
majoritariamente nos anos 1980, os estudos referentes ao futebol vão se consolidando
e aparecendo mais na academia. O contexto destes anos, como a redemocratização do
país, e crise e a retomada financeira, a inserção do Brasil na economia mundial e a
globalização vão contribuir para o crescimento deste interesse por parte da academia
que se aproxima dos estudos culturais25. O autor explica que
é a partir desse momento que o meio acadêmico identifica, de maneira
enfática, o futebol como objeto de estudos e propõe uma agenda de
questões para a sua abordagem. É quando os estudos deixam de ser
isolados ou efêmeros e passam a fazer parte sistêmica das ciências sociais
e políticas. O objeto é definido, as balizas cronológicas são construídas, a
historiografia tradicional e amadora (em geral de memorialistas) é trazida
para a crítica científica, referências teóricas são arroladas no sentido de
auxiliar no distanciamento crítico, documentos são recolhidos e
analisados (RIBEIRO, 2012, p. 21).

Ribeiro afirma que os pesquisadores do futebol devem continuar no processo
de problematização de suas bases teóricas, para que a temática possa ganhar ainda
mais espaço dentro da academia e, para que suas abordagens avancem além da forte
tendência de análise política deste esporte, que trabalha sua relação com os regimes
de exceção ou com o Estado26.
Por fim, o historiador afirma ser inegável o crescimento nos estudos sobre
futebol, observados em congressos, publicações e pela criação de grupos de estudo
em programas de pós-graduação de diversas áreas do conhecimento27. Baseado em
um levantamento feito pelo site Ludopédio28, é interessante citar aqui alguns grupos
de estudo que existem atualmente nos departamentos de ciências humanas das
universidades brasileiras, para observarmos o interesse por estudos sobre futebol.
Primeiramente, o grupo de pesquisa Esporte e Cultura, da Universidade Estadual do
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Rio de Janeiro, foi pioneiramente fundado em 1998 por Helal com o objetivo de
pesquisar o esporte em suas dimensões culturais. Mais tarde, o Núcleo
Interdisciplinar de Estudos sobre o Futebol e Modalidades Lúdicas (LUDENS) –
organizado por pesquisadores da USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, UFSCar e PUC-SP
– criado em 2011, formou-se a partir de uma disciplina ministrada pelo historiador
Flávio de Campos no Departamento de História da USP em 2003, intitulada História
Social do Futebol. Dentro da própria Universidade Federal do Paraná e coordenado
pelo professor doutor Luiz Carlos Ribeiro, o Núcleo de Estudos Futebol e Sociedade
é também um grupo interdisciplinar que abrange de doutores a graduandos dos cursos
de Educação Física, História e Ciências Sociais.
1.2. CONSIDERAÇOES SOBRE A ESCRITA DE UMA HISTÓRIA DO
PRESENTE E APRESENTAÇÃO DAS FONTES.
Além destas questões primeiramente discutidas, devido à contemporaneidade
do assunto e do momento de produção das fontes utilizadas nesta monografia, faz-se
importante abordar as questões em torno da produção de uma história do presente.
A ideia de que o historiador poderia descrever o presente não é uma grande
novidade uma vez que Heródoto de Halicarnasso, em meados do século V já via na
história a função de relatar os acontecimentos e as ações humanas na medida em que
estes ocorriam29. O que se discute atualmente é a inserção do historiador dentro do
contexto que ele analisa e quais métodos se fazem necessários ao pesquisador da
história do presente. De acordo o historiador Pieter Lagrou, “Uma história do tempo
presente seria para as ciências históricas o que a participating observation é para a
antropologia. Impossível de extrair o observador do observado; o historiador não está
apenas envolvido com os sobreviventes, ele é um deles”30.
O historiador inglês Eric Hobsbawm, ao escrever a respeito do século XX –
descrito por ele como “o breve século XX” – em A Era dos Extremos, tomou para si o
desafio de escrever a história sobre um tempo do qual ele fez parte, sobre momentos
da história que ele pode testemunhar. Segundo Hobsbawm, “cada historiador tem sua
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própria vida, um lugar privado a partir do qual inspeciona o mundo”31 e, este lugar o
ajuda a definir suas posições políticas e seus interesses na história; portanto, quando
se escreve sobre seu próprio tempo, “a vivência pessoal deste tempo molda
inevitavelmente a forma como o vemos”32. Hobsbawm em 1996, ao escrever sobre os
anos 1914 a 1991, analisou um passado do qual ele foi contemporâneo, porém com a
possibilidade de um olhar posterior aos fatos, diferentemente de quando o historiador
é contemporâneo dos fatos no momento da escrita. Novamente segundo Lagrou, uma
vez que toda pesquisa sobre o passado acaba se tornando também uma reflexão sobre
o presente no qual fora produzida, a história do tempo presente exibe um caráter
urgente de que questões sejam colocadas e respostas provisórias sejam encontradas
sobre a contemporaneidade, através da história oral, de fontes interdisciplinares e da
memória.
Muitas vezes, como aponta Lagrou, o período que está sendo estudado pelo
historiador ainda não está fechado, ou seja, ainda não ocorreu a ruptura entre os
acontecimentos estudados e o momento da escrita da história sobre estes33, por isso é
interessante que haja uma delimitação de até que momento a pesquisa irá se
desenvolver. Ao longo da elaboração do projeto desta monografia, até a produção da
mesma, fez-se necessário delimitar um recorte temporal uma vez que o trabalho
estava sendo desenvolvido juntamente ao tema. Então, foi definido, desde o projeto
de pesquisa, que a discussão iniciaria com a criação do Bom Senso FC em setembro
de 2013 e não avançaria além da elaboração da Medida Provisória nº671 e do
conteúdo da mesma, considerando que, ainda naquele momento, ela ainda não havia
sido votada no Congresso Nacional, então não poderíamos saber se tornar-se-ia lei.
Uma vez delimitada a baliza temporal, agora trataremos a respeito da escolha
das fontes que regaram esta monografia será tratada com base nas considerações
apresentadas acima sobre a produção da história do próprio tempo.
1.2.1 APRESENTAÇÃO DAS FONTES.
Tendo em vista então o que foi abordado ao longo deste primeiro capítulo –
em relação à abertura da história para novas temáticas, abordagens e fontes, o

31

HOBSBAWM, E. J. O Presente como História: escrever a história do seu próprio tempo. In:
Novos Estudos nº43. 1995. p. 104.
32
Ibid., p. 105.
33
LAGROU, P. Sobre a Atualidade da História do Tempo Presente. In: PÔRTO JR, G. (Org.).
História do Tempo Presente. Op Cit., p.36.

20
crescimento da produção historiográfica e a importância do estudo do futebol no
contexto brasileiro – neste subitem serão apresentadas as fontes utilizadas para esta
monografia e de que maneira elas serviram à pesquisa, sem tratar de seus conteúdos
especificamente. Este trabalho, devido à atualidade do tema, é regado por uma grande
diversidade de fontes.
A produção elaborada pelos membros do Bom Senso Futebol Clube,
encontradas em seu website, será o primeiro conjunto de fontes a serem apresentadas
e discutidas no primeiro item do capítulo dois, devido à sua importância primordial
para esta pesquisa, uma vez que um dos objetivos desta parte é analisar os discursos
produzidos por este movimento, quem são seus principais membros e entender as
propostas do grupo. Acessando a página do movimento na internet34, encontram-se
facilmente as reivindicações deste grupo formado principalmente por jogadores.
Diversas estatísticas aparecem no website, com o objetivo de apontar os principais
problemas do futebol atual e, em seguida, as propostas de mudanças para o futebol
brasileiro. Afirmando que uma mudança profunda no esporte não irá ocorrer de uma
hora para outra, o Bom Senso apresenta três reivindicações inicias, sendo elas a
alteração do calendário dos campeonatos, o fair-play financeiro e os benefícios que
essas mudanças gerariam para os torcedores. Um link com o livreto oficial35 do
movimento aparece logo após a apresentação destas propostas, e nele, tudo isso se
encontra melhor explicado, com a apresentação de estatísticas atuais, a comparação
do modelo europeu frente ao brasileiro na sua estruturação de campeonatos e também
na forma com que os clubes se relacionam com suas dívidas, e as propostas de o que
o Bom Senso entende que deve ser alterado no futebol. Além do site oficial do Bom
Senso F. C., o movimento possui um Blog36 e uma página no Facebook37 com
diversas postagens sobre os avanços e conquistas deste grupo, e também um canal no
Youtube38, com vários minidocumentários produzidos com os jogadores, técnicos e
dirigentes participantes e apoiadores da causa para convocar todos os personagens do
futebol a juntar-se ao movimento e para melhor informar as pessoas sobre suas
propostas. Os detalhes destas fontes se encontrarão no próximo capítulo, quando o
Bom Senso Futebol Clube for explorado mais profundamente.
34
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Para o segundo item do segundo capítulo – que vai tratar das impressões sobre
o Bom Senso FC – outro conjunto de fontes imprescindíveis para esse trabalho são as
considerações, comentários e reportagens elaboradas por profissionais de diversas
áreas que atuam no campo do futebol, já que um outro objetivo desta pesquisa se
refere à reflexão acerca das interpretações, críticas e opiniões relacionadas ao
movimento do Bom Senso FC.
Os colunistas que escrevem para o website da Universidade do Futebol
(UdoF)39 desempenham um papel de destaque dentre as fontes escolhidas para esta
pesquisa. A UdoF, além de ser uma instituição que promove cursos de qualificação
em futebol, possui o objetivo de contribuir para a transformação do esporte brasileiro
para todos os interessados, desde os que sobrevivem deste até os que o consumem.
Dirigida por João Paulo Medina – ex-coordenador técnico da Seleção Brasileira e
também educador, pesquisador e administrador de futebol – a Universidade
claramente apoia a causa do Bom Senso, além de fazer seu próprio papel na tentativa
de melhorar o esporte no país através do conhecimento. Pesquisadores como Geraldo
Campestrini, especialista em gestão e marketing esportivo, e Gustavo Lopes Pires de
Souza, auditor do STJD e especialista em direito desportivo, são dois entre tantos
outros que escrevem colunas expressando suas opiniões a respeito do Bom Senso que
foram utilizadas ao longo da pesquisa para esta monografia. Com respaldo em suas
diferentes formações e apresentando pontos de vista em comum, todos os autores
expressam apoio ao movimento e, ao mesmo tempo abordam a temática desde seu
surgimento em 2013 de acordo com os temas de suas especialidades, demonstrando
acreditar que novas esperanças para o futebol brasileiro surgiram com a formação
deste grupo de jogadores dispostos a defender os interesses não só de sua classe, mas
também, consequentemente, de todos os componentes do espetáculo.
Também são importantes na discussão do futebol atual os comentários
produzidos por jornalistas especialistas como Juca Kfouri e Milton Neves, que estarão
contribuindo enquanto fontes para esta pesquisa. Kfouri é formado em Ciências
Sociais e já teve passagens em diversos meios de comunicação sendo que, atualmente
trabalha na ESPN-Brasil e apresenta um programa da CBN, além de também ser
colunista de futebol na Folha de São Paulo e possuir um blog40 no site de informações
Uol. Milton Neves, por sua vez, é formado em Jornalismo e conhecido nacionalmente
39
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por ser apresentador do programa Terceiro Tempo na TV Bandeirantes. Neves
também possui seu blog41 no site Uol, onde escreve suas colunas regularmente.
Para compreender os movimentos do Bom Senso dentro do Governo Federal e
a oposição, no início do capítulo três, é necessário considerar a produção de Kfouri,
que acompanhou passo a passo os avanços do grupo, a opinião da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) que em muitos momentos refutou as sugestões e as ações
do grupo e, escolhido para esta pesquisa, algumas notícias do jornal A Folha de São
Paulo, que produziu matérias ao longo de todo este processo até a elaboração da
Medida Provisória nº 671 – a MP do futebol. O próprio projeto sugerido pela Medida
Provisória também será, finalmente, a fonte principal desta pesquisa do capítulo
terceiro. Para entendê-la, é necessário compreender quem foram os personagens na
comissão elaboradora do projeto de lei, para aí sim atingirmos o objetivo final deste
trabalho monográfico, que consiste em refletir até que ponto o produto final da MP
atende às reivindicações do Bom Senso Futebol Clube, em que momentos esta se
distancia das pretensões inicias do grupo e de que forma ambos ocorrem.
1.3. DO INÍCIO ÀS MUDANÇAS: AS TRANSFORMAÇÕES NO FUTEBOL
BRASILEIRO E AS NECESSIDADES DE SUAS ÉPOCAS.
Neste

item

trataremos

de

algumas

tentativas

de

transformação

e

reestruturações ocorridas no futebol brasileiro ao longo da história do esporte no país
– como sugerida pelo Clube dos Treze em meados de 1980 e algumas mudanças
legislativas propostas por projetos de lei elaborados nos anos 1990 – para assim
chegarmos, no próximo capítulo, a esta nova expressão que possui novos desejos de
mudança na estrutura contemporânea do futebol: o Bom Senso Futebol Clube.
Quando a prática do futebol foi introduzida no Brasil no final do século XIX,
a sociedade brasileira encontrava-se em um período de transição com a abolição da
escravidão (1888) e com o recente regime republicano (1889). Inicialmente, conforme
Marcelo Proni, o esporte bretão foi se desenvolvendo de maneira amadora e elitizada,
uma vez que se tinha a idéia de que o esporte deveria ser praticado por pessoas
educadas e civilizadas42 e, nos primeiros anos do século XX, o futebol vai sendo
organizado e competições amadoras são promovidas entre os clubes que se
41
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constituíam. Na medida em que a prática do esporte vai se popularizando, o futebol
passa a ser praticado por membros das classes populares e trabalhadoras e, apesar do
caráter elitista das ligas, as primeiras equipes começam a surgir dentro de fábricas ou
bairros proletários, como o Bangu do Rio de Janeiro em 1904 e o Corinthians Paulista
em 191043.
Com o crescimento da notoriedade deste esporte no Brasil, sentiu-se uma
necessidade de organizar o esporte além das ligas entre os clubes e, assim, dentre os
anos 1914 e 1916, ocorre a criação da Confederação Brasileira de Desportos (CBD),
com os objetivos de organizar as associações esportivas, formar e administrar a
seleção nacional e coordenar a participação de times brasileiros em competições no
exterior. Proni aponta que a crise do modelo elitista e amador do esporte vai se
constituindo juntamente à necessidade de profissionalizar o futebol na segunda
década do século XX, que vai surgindo por uma diversidade de fatores, sendo um
deles, o fato de o status profissional ser uma exigência para os clubes que desejassem
participar de competições internacionais44. Também, um dos principais motivos para
a profissionalização do esporte advinha da necessidade dos clubes em obter um
melhor desempenho nas competições e, graças à concorrência esportiva dentre eles,
inicia-se um processo de abertura dos times aos jogadores de classes inferiores,
operários, negros e mestiços, uma vez que estes times, ao obter os melhores
jogadores, poderiam aumentar seus lucros com os estádios cheios45.
O profissionalismo, então, se constitui em 1933, porém, a profissionalização
do esporte não significou a profissionalização de todos os setores deste. Segundo
Ronaldo Helal – sociólogo já citado anteriormente – este processo de
profissionalização de todos os setores do futebol ainda se encontra em
desenvolvimento, afirmando que agora a tentativa consiste em profissionalizar as
diretorias dos clubes, visando à transformação dos clubes em empresas, que devem
buscar a geração de lucros vinculados a bons resultados46.
Pensando esta questão das diretorias amadoras dos clubes em relação ao
profissionalismo que ia se constituindo em torno do esporte, Helal afirma que entre o
fim da década de 1930 até meados dos anos 1970, esta estrutura se manteve com
poucas críticas, uma vez que os estádios cheios, uma razoável condição financeira dos
43
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clubes e a seleção brasileira, com suas vitórias em três copas do mundo,
evidenciavam o sucesso de nosso futebol47. Ao longo do fim dos anos 70 e durante os
anos 80, porém, diante da demanda global para uma atualização administrativa e do
profissionalismo dos clubes internacionais, a estrutura futebolística brasileira passa a
ser mais fortemente criticada, baseada em uma séria de fatores que estavam interrelacionados. Para compreender esses diversos fatores, Helal utiliza-se em sua
pesquisa, diversos artigos de jornais e revistas da época que dramatizavam
intensamente este momento, apontando-o como a “crise do futebol brasileiro”. Dentre
os fatores que geraram esta “crise”, destacam-se nas matérias, principalmente, os
seguintes

problemas:

“a)

crise

financeira

dos

clubes;

b)

desorganização

administrativa; c) queda de público; d) êxodo dos jogadores; e) fracasso da seleção
brasileira nas copas do mundo a partir de 1970”48. Estas questões se encontram interrelacionadas uma vez que a desorganização na administração dos clubes por parte dos
dirigentes amadores poderia gerar a crise financeira dos clubes que, sem capital,
viam-se obrigados a se desfazer de seus melhores jogadores, que partiam para outros
países na busca por melhores contratos e salários, o que gerava uma automática queda
e público, já que a qualidade do futebol destes clubes caía sem seus principais
jogadores e também pelo fato de que “eventos de massa necessitam de heróis, ídolos,
mitos para fortalecer a identidade e a relação entre fãs e o acontecimento”49.
Para Helal, de acordo com a análise de Proni50, a “crise” apontada pela mídia
dos anos 80 foi um dos reflexos deste “dilema brasileiro” entre a modernidade e o
tradicionalismo no futebol. Para entendermos o que Helal entende por moderno e
tradicional, quando relacionado ao esporte, é importante observarmos que o autor
descreve estes conceitos da seguinte forma:
’moderno’ significa aqui a exigência de um alto grau de profissionalização
e comercialização, que objetiva lucrar com o espetáculo futebolístico [e]
‘tradicional’ significa uma administração baseada mais na paixão, no
relacionamento pessoal, troca de favores e na proibição da
profissionalização dos dirigentes. (HELAL, 1997, p.33)

O que era tido como “moderno” para o esporte neste contexto dos anos 1980
estava fortemente relacionado ao fenômeno da globalização. A necessidade de
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atualizar o esporte estava atrelada às demandas mundiais, uma vez que o futebol
havia se tornado um dos grandes bens culturais no mercado internacional, sendo
comercializado e transmitido para o mundo todo. É importante citar aqui que a idéia
de “moderno” não é utilizada com conotação positiva nem negativa de reestruturação,
apenas é usado enquanto a atualização de setores do futebol relacionados à demanda
internacional do esporte que promovia grandes investimentos financeiros para este e
que não poderia mais comportar amadorismos. Este discurso modernizante surge,
portanto, para fazer frente a uma espetacularização do futebol, a um crescimento que
está exigindo que o esporte atenda às necessidades do mercado cultural global de
profissionalizar todos os seus setores: administrativo, técnico, fisiológico,
publicitário, e etc.
Estas demandas do mercado internacional e as discussões a respeito da
reestruturação dos setores do esporte ocorriam, de acordo com Proni, dentro de um
contexto de crise financeira no Brasil que, com a recessão econômica e a
desvalorização do cruzeiro, vinham a agravar a situação dos clubes. O alto custo dos
ingressos gerava a evasão de público, bem como o alto custo para transportar os times
dentro do país prejudicou as equipes. A dificuldade de comprar e manter jogadores,
além do acúmulo de dívidas dos clubes, cresciam com a inflação51 e, com a
desvalorização do cruzeiro em relação ao dólar, a contratação de atletas por times do
exterior tornou-se ainda mais comum e, por volta de 1987/88, o interesse não se
restringia à compra de jogadores renomados, mas também dos que se demonstravam
promissores52. Proni, porém, afirma que a crise econômica não era a única explicação
para os problemas do futebol nestes anos da década de 1980, pois, com a melhora da
economia brasileira, a crise do futebol persistiu, provando que a má organização dos
campeonatos e das diretorias dos clubes influenciavam nela53.
De acordo com Brunoro e Afif, é de responsabilidade da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)54 a organização dos campeonatos em território
nacional55. Em 1987, porém, a entidade anunciou que não poderia bancar a
competição nacional deste ano, sugerindo que os gastos fossem cobertos pelos clubes.
É neste contexto que ocorre a criação do Clube dos 13, um grupo formado pelos
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dirigentes dos 13 clubes de maior torcida do país no momento: São Paulo, Flamengo,
Corinthians, Vasco, Palmeiras, Fluminense, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Atlético MG,
Grêmio, Internacional e Bahia.
Como cita Helal, alguns dos desejos destes grupos consistiam nestas
exigências: a criação de divisões no futebol, que o campeonato de 1987 fosse
realizado com apenas 13 clubes, que a partir de 1988 houvesse a divisão entre série A
e série B, ambos com 16 clubes e que os jogos ocorressem apenas nos fins de semana,
que fosse criado um Conselho Arbitral na CBF com a participação destes 13 clubes,
entre outras56. O Clube dos 13 acreditava no potencial lucrativo do futebol e por isso,
como aponta Proni, o grupo buscou apoio financeiro em grandes empresas como a
Varig, a Rede Globo e a Coca Cola e organizam a Copa União, que foi televisionada
ao vivo e inaugurou um novo relacionamento do esporte com o marketing no país,
tornando a parceria de empresas com o clubes e campeonatos mais valiosas. O Clube
dos 13, portanto, conseguiu defender uma tabela bem definida e um campeonato bem
planejado e, como sugere Helal, a comercialização do futebol, que era tida como um
problema para o futebol, passa a salvação do espetáculo57.
Proni afirma que, mesmo com estas conquistas,
a mentalidade dos dirigentes continuava, em sua essência, amadora e [...]a
CBF e as federações estaduais continuavam a ser geridas por meio de [...]
procedimentos pouco transparentes, movidos por interesses pessoais.
(PRONI, 2000, p.161)

E, sobre o desfecho deste movimento, Helal afirma – através de relatos de alguns
dirigentes que pertenciam ao Clube – que o movimento acabou perdendo sua força,
pois alguns dirigentes tinham medo de desafiar o sistema e devido aos pensamentos
imediatistas de vencer campeonatos e adquirir prestígio58. No entanto, Helal aponta
que, mesmo com o enfraquecimento do movimento, este contribuiu para que
discussões sobre a profissionalização dos dirigentes, mudanças na legislação do
futebol e a importância do futebol-empresa fossem constantes.
A competição no mercado futebolístico globalizado fez com que, nos anos
noventa, a mentalidade comercial para a gestão do esporte colocasse em pauta a
necessidade de algumas alterações na legislação do esporte. Se o futebol deixava de
ser um esporte amador apreciado por poucos, e passava a ser um bem de consumo
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mundial, comercializado e consumido por todo o globo, era necessário, de acordo
com Proni, “introduzir relações modernas, empresariais, no dia-a-dia dos clubes” 59.
Com “o desejo de modernizar e democratizar as instituições esportivas”60, o Projeto
Zico foi elaborado e enviado ao Congresso Nacional em 1991. O projeto de lei tinha
como principais objetivos:
i) regulamentar a presença de empresas e as formas de comercialização no
futebol profissional, [...] iii) extinguir a ‘lei do passe’ e estabelecer uma
nova norma para o contrato de trabalho do atleta profissional, iv) redefinir
os mecanismos de supervisão e assegurar a autonomia estatutária dos
clubes, assim como v) buscar mecanismos mais democráticos e
transparentes de representação e de administração das federações e da
CBF. (PRONI, 2000, p.165)

As propostas do Projeto Zico foram rapidamente rejeitadas pela CBF e as 27
federações estaduais e, após a saída do ex-jogador da Secretaria dos esportes em abril
do mesmo ano, a instituição afirmou que não mediria esforços para evitar que o
projeto virasse lei pois este mudaria a estrutura de poder, introduzindo um novo
sistema eleitoral para a CBF. Em julho de 1993, a Lei 8.672 foi sancionada com
algumas alterações, sendo que uma delas se referia às mudanças eleitorais da CBF,
que foram deixadas enquanto uma opção que seria julgada pela própria entidade e as
federações.
Outra alteração foi feita para a aprovação do projeto na questão da abolição da
Lei do Passe, também rejeitada pela CBF e federações. De acordo com Helal, o
“passe” é “um contrato de vinculação exclusiva de um atleta profissional a um
clube”61 e, a partir do que era regulamentado na lei de 1976, o atleta poderia se
desvincular depois que completasse 32 anos, se tivesse permanecido no clube por
mais de 10 anos. Esta lacuna deixada pelo Projeto Zico, rejeitada pelo Congresso
Nacional, fez com que Pelé, ministro Extraordinário dos Esportes, no ano de 1996,
elaborasse uma proposta de resolução para regulamentar o artigo 26 da Lei 8.672, que
sugeria uma extinção gradual do passe “dando ‘atestado liberatório’ ao atleta que
contasse aos 26 anos de idade em janeiro de 1997, 25 em janeiro de 1998 e 24 em
janeiro de 1999”62. Ainda com o repúdio da CBF e das federações, os dirigentes de
clubes também se manifestaram contrários à resolução, temendo que a extinção –
mesmo que gradual – da Lei do Passe, poderia levar ao êxodo de jogadores dos clubes
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pequenos para os de maior porte, e dos grandes para o exterior, prejudicando o
futebol brasileiro. Como aponta Helal, estas justificativas não convenceram o
ministério que defendia que os problemas do esporte não se restringiam à Lei do
Passe e, portanto, em 1998 o passe passa a ser extinguido gradativamente.
Por fim, como aponta Proni, um dos grandes problemas das transformações no
futebol nesta época se deram no sentido de que “não se pensou nos quinhentos times
nem nos catorze mil jogadores profissionais; pensou-se apenas em duas ou três
dezenas de equipes e nas suas torcidas”63 que faziam parte do grupo de times que
tinham maiores influências no esporte e que geravam os grandes lucros, além de
mover a maior parte dos torcedores. No próximo item deste capítulo, ao explorarmos
o movimento do Bom Senso F.C., notar-se-á uma pretensão deste grupo em atender
essas demandas que Proni afirmou não terem sido atendidas anteriormente, ao pensarse não apenas nos principais times e nos jogadores de sucesso, mas também nos times
de menor porte, nos jogadores que recebem baixos salários e não possuem empregos
durante o ano todo. Há uma preocupação por parte do Bom Senso em pensar-se no
futebol como um todo, considerando todos os agentes que compõem o esporte. Proni,
nos anos 2000, também destaca que o grande desafio do esporte consiste em
“promover uma modernização em moldes democráticos”64, no sentido de garantir a
transparência da gestão dos clubes e dos campeonatos, a participação efetiva das
torcidas na produção do espetáculo, além de assegurar a mobilidade das equipes
dentro dos campeonatos. O discurso do Bom Senso é carregado destes fatores
apontados por Proni e, seu slogan “Por um futebol melhor: para quem joga, para
quem torce, para quem apita, para quem transmite, para quem patrocina”, mostram
estes desejos de mudanças democráticas. No item seguinte, iremos conhecer o
movimento do Bom Senso da forma como ele se define, quais são seus autores e suas
propostas.
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2.

MUDANÇAS

NECESSÁRIAS:

A

REESTRUTURAÇÃO

ORGANIZACIONAL E JURÍDICA DO FUTEBOL E AS REIVINDICAÇÕES
DO BOM SENSO FUTEBOL CLUBE.
A partir das reflexões produzidas no capítulo anterior sobre algumas
transformações já ocorridas na estrutura, organização e legislação do futebol nacional,
ao longo deste capítulo segundo o movimento do Bom Senso Futebol Clube será
apresentado e discutido através das fontes, pensando de que forma este grupo se
define e de que forma é definido pelos outros – jornalistas, comentaristas, colunistas,
críticos, membros da CBF e entendedores de futebol – quais as impressões sobre o
Bom Senso e as críticas produzidas ao movimento.
Na primeira parte deste capítulo, então, entraremos a fundo na temática do
Bom Senso, e, explorando o conjunto de fontes deste trabalho que foram produzidas
pelo movimento – sua página na internet, seu blog, o livreto de reivindicações oficial
do movimento e os vídeos contidos em seu canal do YouTube – buscaremos cumprir
um dos objetivos desta pesquisa, que seria o de entender como este movimento se
autodenomina, quem são seus principais membros, quais são os discursos produzidos
por este, quais são seus anseios e vontades, e de que maneira os colocaram para o
público e os agentes do futebol. Perpassaremos também pelas propostas do grupo
para suas duas principais reivindicações, a primeira sobre uma reestruturação do
calendário atual do futebol brasileiro e quanto ao fair play financeiro sugerido pelo
grupo.
No segundo e último item deste capítulo, voltaremos nosso olhar para o debate
produzido em torno do Bom Senso na tentativa de cumprir mais um objetivo proposto
para este capítulo, refletindo sobre quais foram as impressões, as críticas e o apoio ao
movimento. Estas observações se encontram, como já foi apontado no capítulo
anterior, no segundo grupo de fontes que servem esta pesquisa: os textos produzidos
pelos comentaristas esportivos Juca Kfouri e Milton Neves e pelos diversos
pesquisadores do esporte, colunistas da Universidade do Futebol. Deixaremos para o
próximo capítulo as questões relacionadas à Medida Provisória n°671 de 19 de março
de 2015, o debate em torno de sua produção, seu conteúdo e análise das propostas do
Bom Senso considerando de que forma estas foram atendidas pela MP.
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2.1. BOM SENSO FUTEBOL CLUBE: COMO SURGIU O MOVIMENTO, QUAIS
SUAS REIVINDICAÇÕES E COMO ELE SE DEFINE.
O Bom Senso Futebol Clube é um movimento que surgiu em 2013 com o
objetivo de promover algumas mudanças no futebol brasileiro. Formado inicialmente
por alguns jogadores de futebol, o movimento foi crescendo, adquirindo espaço na
mídia e chegou ao Governo Federal. Através das informações contidas no website
oficial do Bom Senso e da sua página no Facebook, dos mini documentários postados
em seu canal do Youtube e do Livreto de propostas, poderemos então entender quais
as suas reivindicações para um futebol melhor, quem são os líderes e membros
importantes por trás do movimento e como este se define.
Uma estratégia para divulgação deste grupo foi a ideia de produzir mini
documentários para seu canal do Youtube. Na maioria dos vídeos lá publicados
aparecem as mesmas informações encontradas no website, porém, estes são feitos
através de entrevistas com os jogadores, líderes, participantes e apoiadores deste
movimento, o que atrai o interesse do público, uma vez que seus ídolos no campo se
tornam porta-vozes de uma causa. No segundo vídeo encontrado no canal65, postado
em 11 de fevereiro de 2014, o jogador aposentado Alexsandro de Souza66 inicia o
vídeo contando como o Bom Senso surgiu. De acordo com o ex-jogador, tudo
começou no final de uma partida entre Coritiba e Internacional, no dia 1º de setembro
de 2013 em Curitiba, quando Alex e Juan67 foram trocar suas camisas, como é
costumeiro entre os jogadores. Segundo este depoimento, ambos começaram a
conversar sobre a volta do jogador do colorado ao Brasil, e Alex o perguntou como
estava sendo sua readaptação, especialmente ao comparar o calendário europeu com o
brasileiro, já que o Inter estava prestes a enfrentar 5 jogos em um período de 12 dias.
Juan toma a palavra no vídeo e conta que começou a conversar frequentemente com
Alex e eles decidiram juntos começar a lutar por algumas mudanças.
Em 30 de setembro de 2013, após alguns registros na internet e especulações
feitas pela mídia, o movimento foi oficialmente fundado e, unindo-se a vários outros
jogadores que estavam preocupados com a situação atual do futebol brasileiro. Neste
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mesmo ano, o grupo já começou a incentivar e promover manifestações dentro de
campo, o primeiro recurso utilizado pelo movimento para expor suas idéias e
mobilizar os jogadores a se posicionarem, bem como a opinião pública e a mídia.
Nestas manifestações, os jogadores entravam com faixas exibindo mensagens que
diziam “por um futebol melhor para todos”68 ou “amigos da CBF: e o bom senso?”69,
ou também protestavam durante o primeiro minuto da partida, sentando-se no
gramado, ou trocando passes sem objetividade, para reivindicar intervalos maiores
entre um jogo e outro, pagamentos em dia e melhores condições de trabalho.
Na sua página do Facebook encontra-se o manifesto de 30 de setembro que
declara o início efetivo das atividades do grupo – na íntegra no Anexo 3 – e quem
foram os membros iniciais, que participaram de fato da criação e organização do
movimento. O manifesto trata da primeira reunião do grupo e dos pontos levantados a
serem debatidos com a CBF: “1) calendário do futebol nacional; 2) férias dos atletas;
3) período adequado de pré-temporada; 4) fair play financeiro; 5) participação nos
conselhos técnicos das entidades que regem o futebol”70. O manifesto é assinado por
21 jogadores presentes na reunião, porém ao longo deste, é relatado que o grupo já
possui mais de 300 jogadores associados. Nestas cinco propostas inicias, pode-se
perceber reivindicações já levantadas anteriormente em outros momentos do futebol
brasileiro como, por exemplo, quando o Clube dos 13 propôs que os jogos a partir do
campeonato de 1988 fossem apenas nos fins de semana71 ou, como quando o projeto
Zico demandava participação dos Clubes dentro eleições da CBF72. No caso do Clube
dos 13, o pedido para a reforma do calendário estava baseado na tentativa de facilitar
o transporte dos clubes e de fazê-los com menos gastos, enquanto o Bom Senso está
pensando na grande quantidade de jogos que prejudicam o desempenho do jogador,
porém é importante citar que o calendário sempre foi questionado por motivos
diversos.
Os jogadores Alex, Dida e Paulo André73 rapidamente foram reconhecidos
pela mídia como os principais líderes e porta-voz deste movimento e, atualmente, o
site do movimento aponta que este já conta com mais de 1000 atletas associados. Seu
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slogan “Por um futebol melhor: para quem joga, para quem torce, para quem apita,
para quem transmite, para quem patrocina” traduz os desejos do movimento de que o
futebol seja reestruturado como um todo. Assim como apontam, tanto Helal74 quanto
Proni75, que um problema no futebol – como por exemplo a não existência de uma
regulamentação para a profissão do jogador – refletia em vários outros aspectos deste
– o êxodo dos craques, a falta dos ídolos, o mau desempenho do time, a queda dos
públicos, lucros baixos a cada partida, crise nos clubes – pode-se perceber a
consciência do Bom Senso de que, através de algumas alterações pontuais na
estrutura e legislação do futebol atual, a melhora se daria por um efeito dominó.
Ao mesmo tempo em que anseia uma mudança para todos os segmentos do
futebol, o movimento mostra-se bem consciente, através de seus discursos, de que
esta transformação não será feita rapidamente. Não apenas é impossível alterar toda
uma estrutura da noite para o dia, quanto é inviável, pois deve ser feita
progressivamente, dando aos agentes do futebol tempo para se adequarem às
novidades na medida em que elas são implementadas, segundo o grupo. Exatamente
por estes motivos, após a consolidação das ideias do movimento e o crescimento do
grupo, o Bom Senso definiu três prioridades a serem reivindicadas em um primeiro
momento: calendário, fair play financeiro e benefícios ao torcedor.
Começamos pela questão do torcedor. De acordo com o que é encontrado no
website, afirma-se que a baixa média de público nos estádios está diretamente
relacionada com vários problemas do futebol brasileiro. Alguns destes problemas que
são apontados pelo Bom Senso como a segurança, comodidade, preços altos e
inacessíveis, horários inapropriados e jogos durante a semana, são fatores que
diminuem a média de público consideravelmente, colocando o Brasil na décima
oitava posição do ranking mundial. Sejamos repetitivos e citemos que, desde 1997,
Brunoro e Afif já relacionavam a queda de público com estes problemas como “a
falta de conforto e de segurança nos estádios, o elevado preço dos ingressos, [...] o
excessivo número de jogos, [...] horários e dias incompatíveis para a realização de
jogos”76. Enquanto os autores apontaram algumas medidas para atrair o público que
atualmente já não fazem tanto sentido em sua totalidade, o Bom Senso afirma que
através das duas primeiras mudanças sugeridas no calendário e com a implementação
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de um fair play financeiro, essa questão da média de público começaria a melhorar, e
então apela para o torcedor que participe do movimento deixando ideias e sugestões
através do website.
Sobre os dois principais pontos do Bom Senso – calendário e fair play
financeiro – muito encontra-se em seu website, porém daremos destaque aqui ao que
é comentado sobre o assunto nos mini documentários e no Livreto oficial do
movimento.
2.1.1. AS PROPOSTAS DE MUDANÇA NO CALENDÁRIO ATUAL
PARA OS TIMES DE GRANDE E PEQUENO PORTE DE ACORDO COM SUAS
NECESSIDADES.
A respeito das mudanças no calendário, e consequentemente na estrutura dos
campeonatos, no mesmo vídeo citado anteriormente, após Alex e Juan introduzirem o
movimento, passa-se a discutir o assunto “Mais oportunidade para quem joga
menos”. Apresentando diversas estatísticas e situações reais e, através dos
comentários de Alex, Paulo André, Muricy Ramalho, Mateus Grosso, Marcelo Pitol,
Walter, Dida e Lúcio Flávio77, fala-se do quão pouco os jogadores de times que
disputam apenas competições estaduais jogam, não podendo garantir um emprego
durante o ano todo, sendo obrigados a buscar fontes alternativas de renda. Segundo o
levantamento apresentado no vídeo e feito pelo Bom Senso, 82% dos jogadores
profissionais de Brasil atuam apenas por três meses, o que leva o movimento a propor
a formulação de um calendário mais eficiente, que possibilite que estes jogadores
possam ter contratos mais longos. No fim do vídeo, Alex aponta que, dos 684 clubes
profissionais existentes no Brasil, 583 deles não possuem um calendário anual
segundo a pesquisa do Bom Senso e afirma que a proposta do movimento, então, não
apenas de focar no calendário de jogos elaborados para as séries A e B, mas também
aumentar o número de partidas para os times que jogam muito pouco, encontrando
um equilíbrio entre as necessidades dos jogadores, e as possibilidades dos
calendários.
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Nota-se que ao longo da história do futebol no país a necessidade de mudança
no calendário brasileiro já foi pensada e repensada como, por exemplo, pelo Clube
dos 13 nos anos 1980, que reivindicava que os jogos deveriam ser apenas aos finais
de semana78 para criar melhores condições aos atletas e garantir a presença do
torcedor no estádio. Porém estas novas medidas restringiam-se a pensar apenas os
clubes de grande porte, foco das exigências do grupo. Em contrapartida, não se
pensava no calendário com os olhares voltados também aos clubes menores, como
feito atualmente pelo Bom Senso FC. Em 1997, mesmo quando o sistema atual de
pontos corridos não estava em vigor para o campeonato brasileiro, Afif e Brunoro
também reclamavam de um calendário inchado, com muitas partidas. De acordo com
os autores de Futebol 100% Profissional, para que o futebol seja um espetáculo,
deve-se “criar as condições necessárias para isso, com bons gramados, estádios que
ofereçam conforto e segurança e uma tabela de jogos que possa ser cumprida de
forma racional”79. E, coincidentemente, para encerrar as sugestões para que os
campeonatos sejam menos deficitários, afirmam que “a elaboração de uma tabela
deve ser norteada pelo bom senso”80.
Em 27 de fevereiro de 2014, foi publicado a segunda parte deste mini
documentário81 e, através dos comentários de Gilberto Silva, Oswaldo de Oliveira, Zé
Roberto, Ederson, Gilson Kleina, Roberto, João Paulo Medina e Rivelino82, o
objetivo deste vídeo era o de discutir a preparação que deve ser introduzida para que
as mudanças do calendário possam ocorrer. Gilberto Silva inicia o vídeo relembrando
que mudar o calendário do futebol brasileiro, do dia para a noite é inviável e ressalta
alguns problemas que a má formulação deste, com grande número de jogos e com
pequenos intervalos entre eles, pode causar. Um exemplo apontado pelo jogador, e
depois também por Zé Roberto e Medina, é o elevado índice de lesões que os atletas
sofrem pelo desgaste de tantas partidas, gerando uma perda para o clube, que fica
com jogadores a menos; para os torcedores, que perdem seus craques; e para o
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espetáculo em geral, que fica desfalcado. Ederson, que tinha acabado de ser o
artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-PR, contou um pouco da
experiência do seu time em 2013, que foi atípica comparada a maioria das outras
equipes da série A. O Atlético utilizou-se de seu time sub-23 para jogar o campeonato
estadual de 2013, podendo oferecer ao seu time principal, uma maior pré-temporada
de preparo físico, e um menor desgaste para que seus jogadores pudessem iniciar o
Brasileirão com maior disposição e condições, terminando o campeonato em 3º lugar,
sendo finalista da Copa do Brasil e tendo um elenco praticamente fixo em todos os
jogos, sem apresentar nenhum atleta seriamente lesionado.

Segundo o goleiro

Roberto, o grande problema de uma pequena pré-temporada, que inicia uns 15 dias
antes do campeonato, é por não haver tempo suficiente para treinar todos os aspectos
que precisam ser trabalhados com a equipe, deixando-se alguns para serem
trabalhados apenas durante o campeonato, expondo os jogadores vulneráveis a lesões
devido à falta de preparo. Por fim, Rivelino toma a palavra para afirmar que o Bom
Senso faz exigências a respeito do calendário que não são absurdas, pois o que é
proposto pelo movimento, é feito buscando uma melhoria para o futebol em geral, e
não apenas para os jogadores, ou para dirigentes, ou qualquer grupo em
exclusividade. É uma melhoria para todos.
Atualmente, o calendário proposto pela CBF consiste no seguinte: os
campeonatos estaduais variam dentre 17 a 19 jogos, as séries A e B promovem 38
partidas no total, a série C chega a jogar 24 jogos e a série D, 18 no máximo83. De
acordo com sociólogo Marcel Diego Tonini84, em uma matéria para o site
Ludopédio85, há muito tempo o calendário do futebol brasileiro carece de mudanças, e
afirma que, com o calendário atual, apenas a mídia esportiva e os dirigentes são
beneficiados pois, “em tese, quantos mais jogos, maior serão o consumo dos
torcedores e, consequentemente, o lucro por quem emite ou noticia tais partidas”.
Porém o autor aponta que, com tal frequência de partidas, o produto gerado (o
espetáculo) deixa a desejar, “seja pela qualidade técnica ou pela organização do
evento”, o que faz com que o consumo deste diminua. O pesquisador não se restringe
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apenas aos jogos comandados pela CBF, e cita também as outras copas e
campeonatos estaduais que ocorrem ao longo do ano, fazendo com que os times
poupem parte de seus elencos para focar em algumas competições. O que ele defende
ao longo de sua matéria escrita em abril de 2012 é, portanto, um maior espaçamento
entre os jogos, para que os atletas tenham tempo de fazer seus treinos táticos e
técnicos com qualidade e haja uma melhoria no desempenho, tornando as partidas
mais atrativas.
No Livreto oficial do Bom Senso, que contém as propostas para reformulação
do calendário, são fornecidas algumas comparações com os calendários europeus,
mostrando que, por exemplo, no Brasil são disputados um total máximo de 85 jogos
por temporada e uma média 68, enquanto na Alemanha, este máximo é de 59 e a
média, 4186. A proposta elaborada no Livreto87 então, é de que as divisões A e B
mantenham a quantidade de jogos, porém com maiores intervalos entre um e outro,
mantendo também o sistema de que dos 20 times, os 4 melhores vão para a
libertadores (no caso da série A), ou sobem para a primeira divisão (no caso da série
B) e os 4 de pior rendimento caem para a divisão inferior. Para a série C, o Bom
Senso propõe um novo formato de campeonato, em que 48 times seriam divididos em
4 grupos de 12 equipes, jogando entre 34 a 38 jogos, fazendo com que os 4 melhores
subam para a série B e os 4 piores caiam para a série D. E para a série D, são
propostas mudanças que dividiriam os 144 times deste categoria em 12 grupos de 12
equipes, resultando também em uma média maior de jogos anuais de 32 a 38 jogos,
oferecendo a oportunidade que 12 times subam para a série C e fazendo com que 36
caiam para a série E, gerando uma rotatividade. Nos planos do movimento, o ideal
seria a criação de uma série E nacional, que incluiria os outros 432 times brasileiros,
numa disputa que os dividiria em 36 grupos de 12 equipes, dando a oportunidade para
que 36 destes subam para a série D. O acesso à série E ocorreria através de
campeonatos regionais e a quantidade de jogos seriam em média de 22 a 34 para
esses times. Para os campeonatos estaduais, o Bom Senso propõe uma média de 6 a 8
jogos para os campeonatos estaduais para cada time.
Por fim, o Bom Senso aponta as vantagens desta proposta elaborada tanto para
os times menores, quanto para os de maior porte. Segundo o livreto, com o novo

86

http://issuu.com/bomsensof.c./docs/caderno_bom_senso_fc_v_final_v3_int,
visualização em 02/10/2015).
87
Ibid., p. 10-11.

p.08-09.

(última

37
calendário proposto pelo movimento, os times de menor expressão nacional
enfrentariam um maior número de jogos oficiais, fazendo com que 496 clubes
brasileiros tenham a oportunidade de disputar competições com calendários anuais,
aumentando a possibilidade de que os clubes possam firmar contratos anuais com
seus atletas, e possam também gerar renda financeira durante todo o ano. Oferecendo
estas oportunidades aos clubes de menor porte, a probabilidade de que a estrutura de
profissionalização destes clubes aumente é muito grande, além de gerar maior
interesse de patrocinadores locais. Para os times maiores, considerando um novo
calendário, com a mesma quantidade de partidas, mas contando com um maior
intervalo entre os jogos disputados apenas em finais de semana, de fevereiro a
dezembro, o futebol dos clubes, automaticamente se tornaria mais qualitativo, pois
estaria prevenindo as tantas lesões dos jogadores e seu desgaste físico desnecessário,
oferecendo aos clubes uma oportunidade de evitar elencos tão grandes, e de mais
qualidade, reduzindo os custos.
2.1.2. INTRODUÇÃO AO FAIR PLAY FINANCEIRO: TRANSPARÊNCIA,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS.
Para entendermos as propostas inicias do Bom Senso para o fair play
financeiro vamos nos basear no quarto vídeo88 presente no canal do movimento,
postado em 24 de março de 2014. Este vídeo é uma terceira parte do mini
documentário, que conta com a presença de alguns jogadores que já apareceram
outros – como Dida e Alex – e alguns novos porta-vozes, como os argentinos Barcos
e D’Alessandro, e os brasileiros Paulo André, Vinícius e Rogério Ceni89.
Para iniciar a discussão, Dida expõe uma situação pessoal que é a realidade de
muitos jogadores no Brasil: as dificuldades em receber o salário, principalmente
quando próximo do fim do campeonato ou de seus contratos, tendo que recorrer à
justiça e esperar durante anos para receber o resto de seus salários, realidade que
muitos profissionais da área não estão aptos, financeiramente, a suportar, tendo que
buscar fontes alternativas de dinheiro. É a partir desta exposição, que Alex afirma o
fair play vem para mudar esta situação pois, muitos clubes assumem propostas de
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compra de jogadores que não podem ser cumpridas devido ao poder aquisitivo que o
clube possui, mas atualmente é o que acontece, o clube promete mais do que pode
pagar e acaba não pagando o seu jogador. Em uma matéria do Estádio Vip90, de
outubro de 2014, o website faz um levantamento dos times que estavam em dívida
com seus atletas: dos 20 clubes pertencentes à Série A, seis estavam se encontravam
com atraso salarial naquele momento91, dois com atraso de direitos de imagem92, e
dois que já haviam tido dividas neste ano93, porém estavam quitadas. A diretoria do
Goiás, um dos outros 10 times sem dívidas neste ano de 2014, afirmou que o clube
possui outras fontes de renda que contribuem no pagamento dos funcionários do
clube, como a escolinha de futebol e alguns pequenos patrocinadores, mas,
principalmente, destaca que “o clube não faz nenhuma extravagância” em suas
contratações, sendo que “muitos jogadores do atual elenco vêm das categorias de
base".
O fair play proposto pelo Bom Senso, fiscalizaria, então, esta questão, através
de um órgão que orientasse e garantisse que os clubes não gastassem além do que
podem, pois se não, não conseguirão honrar seus compromissos com o contratado. A
partir do comentário de Alex, o vídeo começa a expor algumas tentativas de
implementação do fair play em outros lugares, como na Argentina, em que os clubes
não podem nem vender nem contratar jogadores em caso de dívida, e dentro do
próprio Brasil, em São Paulo. Sobre o fair play paulista, Paulo André afirma que este
é extremamente ineficaz, pois para abrir-se um processo é necessário que sete
jogadores de determinado clube reclamem o atraso do salário no sindicato, que
repassa para a federação do estado, que dá um ultimato ao clube. A ineficiência do
fair play paulista está em duas situações: no caso de ser um time pequeno, os
jogadores acabam por preferir continuar jogando mesmo sem receber, pois, assim,
mantém sua visibilidade e a possibilidade de ser comprado por um time de maior
porte; e em um time grande, o que ocorre é que se um jogador decide parar de jogar
para reivindicar o salário, prejudicando o seu time na competição, os torcedores se
revoltam com o jogador, sendo um risco até para sua própria vida. O goleiro Vinícius
expõe também uma situação que aconteceu com ele em sua carreira em que não era
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só a questão do salário atrasado, mas sim, que o clube não tinha condições de manter
as necessidades básicas da equipe, como transporte e alimentação. Assim, o vídeo se
encerra com o também goleiro Rogério Ceni afirmando que os clubes, enquanto
empresas, geram lucros, e através de seus lucros, devem pagar todos os funcionários
contratados desta empresa, que no caso do São Paulo F. C., contabilizam em mais de
800. Por fim, o vídeo traz a estatística de que, em 2013, 18 dos 20 clubes pertencentes
à Série A atrasaram os salários de seus funcionários, e Ceni complementa que a
proposta do fair play financeiro vem para organizar este problema, garantindo que
situações como essa não aconteçam mais.
No próximo capitulo veremos mais a fundo a questão do fair play financeiro
proposto pelo Bom Senso, uma vez que este grupo chegou ao Governo Federal em
protesto à Lei da Responsabilidade Fiscal do Futebol que estava em discussão no
Congresso Nacional, e conseguiu, com o apoio da Presidência e de vários políticos, a
aprovação para a elaboração de uma Medida Provisória para o futebol, que seria posta
à votação no meio do ano de 2015. Mas, primeiramente, no próximo subitem,
estaremos discutindo a repercussão do movimento, as opiniões, impressões e críticas
elaboradas por diversos setores influentes na formação de opinião do futebol: a mídia,
colunistas, cronistas e pesquisadores do futebol.
2.2. AS IMPRESSÕES SOBRE O MOVIMENTO: A REPERCUSSÃO DO BOM
SENSO NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E AS OPINÕES FORMADAS NA
MÍDIA E DENTRE OS ESPECIALISTAS DO FUTEBOL.
Pouco tempo após a publicação do manifesto do Bom Senso FC em sua
página no Facebook, muitos especialistas em futebol já demonstravam apoio e
interesse em divulgar as propostas e ideias deste grupo. Por outro lado, críticas
também obviamente foram feitas, principalmente pela Confederação Brasileira de
Futebol. Perpassaremos por tais impressões sobre o movimento ao longo deste
capítulo.
Em uma crônica para o site do Núcleo de Estudos Futebol e Sociedade94,
menos de um mês desde o surgimento oficial do grupo, Ribeiro sugeriu alguns
possíveis gatilhos para a união destes jogadores contra a organização do futebol do
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momento. Fatores estes como a crise europeia, que diminuiu consideravelmente o
valor investido nos jogadores (principalmente os de fora do continente), o fair play
financeiro que lá vigora e controla os gastos dos clubes e, a volta de alguns jogadores
ao Brasil, acostumados ao sistema europeu, com destaque ao calendário. Como
comenta o historiador, alguns jogadores como Alex, por exemplo, voltam da Europa
não só com a experiência de jogar no continente, mas também com uma reputação já
consolidada e um patrimônio financeiro considerável. Este status de jogador sênior
“dá a estes atletas a autonomia de dizer o que pensam” e o fato de que estes já
possuem uma estabilidade nos clubes que jogam e financeira, abrem as portas para
que possam agir.
Como já vimos anteriormente, uma das fontes para esta parte da pesquisa é a
produção dos colunistas colaboradores da Universidade do Futebol, que afirma que o
futebol é praticado por muitos, porém estudado por poucos. De acordo com o vídeo
institucional da Universidade95, o futebol deve ser explorado em todas as suas
potencialidades e, para que haja uma transformação efetiva de algumas estruturas
deste, o conhecimento é a ferramenta primordial para tal. Estas foram as ideias que
inspiraram João Paulo Medina a criar a instituição, que promove cursos presenciais e
on-line nas áreas técnica, das ciências humanas, da saúde e administrativa, além de
possuir um grande acervo de artigos, bibliografia, colunas, vídeos e entrevistas.
Acrescentando então ao comentário do historiador Ribeiro, o jornalista
Guilherme Costa, um colunistas da Universidade, afirma que o Bom Senso é um
reflexo, no futebol, dos diversos movimentos que também estavam ocorrendo no
Brasil em 2013. O clima gerado pela insatisfação coletiva com os investimentos para
a Copa de 2014 – sediada no Brasil – e o aumento do valor das passagens de ônibus,
por exemplo, motivou, mesmo que indiretamente, este grupo a se organizar e,
segundo o jornalista, “começou com um grupo de capitães, [...] mas evoluiu
rapidamente até se tornar uma força coletiva verdadeiramente representativa no
futebol nacional”96. Sobre a força do movimento, muitos pesquisadores escreveram
em suas colunas, como por exemplo o gestor de esporte Geraldo Campestrini, que
apontou que, em todas as vezes que os atletas perceberam seu poder e decidiram lutar
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por algum direito, o resultado foi de ampla transformação97. Quanto à isso, o
jornalista Mauro Beting também cita que os jogadores devem se unir “pelos direitos
de uma classe que não sabe a força que tem”98. Muitas vezes, com aponta Costa,
percebe-se a falta de lógica coletiva na gestão do esporte no país, e admite que o Bom
Senso veio para renovar as esperanças em 2013 a partir do momento em que os
jogadores entenderam que são parte de um processo que vai além das quatro linhas.
Costa cita que todos os jogadores devem acompanhar o movimento atual e mudar
suas atitudes para conseguir mudanças efetivas pois “responsabilizar dirigentes e
gestores [pelos problemas do futebol] é uma necessidade, mas trata-los como o único
mal do esporte é apenas um reducionismo conveniente”99. Neste artigo, o autor
também defende que, independente de se alinharem ao Bom Senso ou não, é
necessário que os jogadores – e aí também estende à todos os profissionais do futebol
– se posicionem. Neste momento em que Costa escreve, o movimento já estava em
reunião com a Presidente Dilma Rousseff na tentativa de brecar a aprovação da Lei de
Responsabilidade Fiscal do Esporte e, então, ele declara que todos estes envolvidos
com o futebol não deveriam se omitir ao que estava acontecendo. Independente de
escolhas, era necessário que se posicionassem, seja ao lado do Bom Senso, ou à favor
da Lei, ou também contra os dois pois, não se posicionar não é omissão, desde que
não a seja.
O sociólogo Juca Kfouri, influente estudioso e comentarista do futebol,
também expressou diversas vezes suas impressões a respeito dos avanços do
movimento. Inicialmente, como apontou Ribeiro100, Kfouri fez severas observações
ao movimento, precipitadamente, ao pensar que o movimento era uma iniciativa do
sindicato dos jogadores, porém, ao perceber que era comandado por diversos atletas
experientes, mudou sua posição. O jornalista, além de expressar suas opiniões sobre
os avanços do Bom Senso, também sempre divulga as postagens do blog deste, para
que estas atingissem um público ainda maior. Sobre o movimento, isso recentemente
no ano de 2015, Kfouri afirmou que a consolidação das ideias propostas por este se dá
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passo-a-passo e atingem os setores do futebol de maneira irreversível. Segundo o
autor, o grupo possui uma originalidade específica:
Este é o primeiro movimento que ousa oferecer uma alternativa
de modelo de futebol ao vigente no país. Óbvio que o Bom Senso não foi o
primeiro a criticar, nem o segundo a propor alternativas. Não se trata
disso. Trata-se de tornar o futebol orgânico, permanente no tempo, uma
visão sistêmica alternativa ao status quo da administração do futebol
brasileiro com bandeiras concretas, necessárias e urgentes. É um caminho
comum, aberto para todos os que sonham e lutam pelas mudanças que
101
nosso futebol precisa.

Kfouri acompanhou o movimento durante todo o processo de chegada ao
Congresso Nacional, desde os primeiros contatos com a Presidente Dilma, o veto à
até então proposta Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, e a participação nas
reuniões de elaboração da Medida Provisória 617. Ao longo do próximo capítulo,
quando explorarmos este assunto, outras considerações do jornalista complementará a
discussão.
O comentarista esportivo, Milton Neves, também dedicou algumas
publicações em seu blog102 ao Bom Senso Futebol Clube, porém não escreveu tanto
sobre o grupo, diferentemente de Kfouri, que acompanha assiduamente cada passo
deste, e que também divulga grande parte das postagens, ideias e avanços do
movimento. Pelo que se encontra no website do Terceiro Tempo, pode-se perceber
que, de início, poucos dias após a formação do grupo, Neves aplaudiu a iniciativa,
porém aconselhou-os a buscarem uma assessoria maior para o crescimento deste.
Apenas jogadores seniores deixariam a desejar, sugerindo que estes se unissem à
publicitários, advogados e jornalistas influentes, sem esquecer de juntar-se aos
jogadores de clubes médios e pequenos103. Neves, nesta publicação, se demonstrou
um pouco controverso em alguns de seus comentários a respeito do movimento pois,
de início, afirmou que o Bom Senso deveria agir com calma, aos poucos, para que o
“tiro” direcionado ao carrapato, não matasse a vaca junto104. Porém depois, em suas
matérias posteriores, parecia que o movimento deveria solucionar todos os problemas
do futebol brasileiro. O jornalista, através de várias postagens, cobrou um
posicionamento e ações do Bom Senso em diversas situações que foram
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desnecessárias. Obviamente que se o movimento está dando “um passo de cada vez”,
não teria condições de dar atenção a tudo que ocorre no futebol, e sim, optou pelas
duas medidas iniciais. Como vimos anteriormente, a proposta do movimento era de
começar com dois aspectos (calendário e fair play financeiro) que automaticamente
contribuiriam para a melhoria do espetáculo, trazendo benefícios ao torcedor.
Dois exemplos de quando Neves cobrou equivocadamente uma ação do grupo
podem ser citados aqui. Em 10 de dezembro de 2013105, após o fim do Campeonato
Brasileiro que rebaixou o Vasco, o time em questão tentou fazer algumas manobras
para tentar evitar o rebaixamento, que prejudicaria dois outros times: o Criciúma, que
cairia para a série B e o Atlético-PR que perderia a vaga da Copa Libertadores. Neves
então pergunta: “Seria o caso do Bom Senso FC não aceitar que ninguém enfrentasse
o Vasco em 2014?”. Em outro exemplo, em 09 de abril de 2014106, quando a torcida
organizada do Fluminense estava ameaçando os jogadores do time, o jornalista
publicou uma matéria questionando “Cadê o Bom Senso FC, para combater as
tenebrosas organizadas?”. Pode-se até especular que, através de uma mobilização em
conjunto, os times poderiam se unir e decidir não jogar contra o Vasco no caso do
primeiro exemplo, porém o grupo do Bom Senso estava se consolidado há apenas três
meses e seu foco inicial era de estruturar suas propostas e ganhar força e
reconhecimento com os protestos em campos antes e ao início das partidas. No
exemplo seguinte, sobre o combate às torcidas organizadas, percebe-se uma confusão
do autor, uma vez que não cabe ao Bom Senso fazer este trabalho. O movimento
poderia tomar uma posição a respeito deste assunto e até protestar sobre, porém a
responsabilidade de punir ou “combater” as torcidas organizadas conferem ou aos
clubes mandantes e ao serviço púbico e privado de segurança contratados no caso de
eventos esportivos107, ou aos órgãos de segurança pública, como a polícia, no caso de
uma abordagem particular.
Para concluir, é importante destacar que o Bom Senso foi, originalmente, o
primeiro movimento fundado por jogadores ocorrido na história do esporte no país
para exigir mudanças na legislação e na estrutura do futebol. A importância destes
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jogadores seniores para uma efetiva ação deste movimento se dá uma vez que as
reivindicações do grupo são de natureza trabalhista. Jogadores seniores já estão com
sua carreira consolidada, com um patrimônio financeiro considerável e com uma
estabilidade, o que lhes oportuniza a possibilidade de fazer exigências que jogadores
no início de suas carreiras têm medo de fazer, para não perder seus empregos ou se
queimar dentro dos clubes que estão lhe dando alguma oportunidade de trabalho. Por
mais que seus discursos sejam produzidos em torno de uma melhora geral do futebol,
como seu slogan aponta, “para todos”, é fácil perceber que suas demandas não
deixam de ser trabalhistas. Quando tratam que um calendário com férias de 30 dias e
uma pré temporada estendida e quando exigem jogos apenas aos finais de semana
percebe-se uma preocupação com seu direitos e segurança do trabalho. Quando
pedem que o calendário das séries E, D e C sejam alterados, para que os jogadores de
times de pequeno porte tenham emprego o ano todo, note-se uma exigência
trabalhista de conseguir manter um emprego ao longo do ano. Todas estas demandas,
no fim das contas, passa a promover melhorias gerais no futebol, os jogadores, com
calendários mais espaçados teriam tempo suficiente para se recuperar da partida
anterior e poder oferecer ao torcedor um jogo de maior qualidade, ao passo que um
maior número de jogos para os campeonatos das divisões anteriores manteriam os
estádios destes clubes cheios por mais tempo. Porém é importante ter em mente a
natureza trabalhista de suas exigências, para que seus contratos sejam honrados e
obtenham uma melhor qualidade de trabalho.
Percebe-se também que o Bom Senso conseguiu adquirir visibilidade através
da mídia (tanto própria, quanto externa ao movimento) e sendo comentado, criticado
e divulgado por diversos especialistas do futebol. A chegada do grupo ao Governo
Federal, a tentativa (e sucesso) de veto da Lei de Responsabilidade Fiscal até então
proposta, e a participação na elaboração de uma nova Medida Provisória – à ser
aprovada ou não pelo Congresso Nacional – também foram acompanhados por estes
pesquisadores e pela mídia nacional e será o tema tratado pelo próximo capítulo. O
capítulo terceiro, então, explorará um pouco das tensões frente ao contato do Bom
Senso com a presidente Dilma, a participação dentro da comissão elaboradora da MP
do futebol e, finalmente, seu conteúdo e a reflexão sobre até que ponto esta
correspondeu às expectativas de mudanças propostas pelo movimento.
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3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 671

Ao longo deste capítulo final iremos compreender os momentos que
antecederam a elaboração da Medida Provisória do Futebol de 19 de março de 2015,
iremos conhecer seu conteúdo e finalmente responder o objetivo final desta pesquisa,
que consiste em observar até que ponto a MP atendeu aos desejos e reivindicações do
Bom Senso FC.
Em um primeiro momento, iremos passar pela chegada do Bom Senso ao
governo federal, o contato com a Presidência da República e as tentativas de brecar a
Lei de Responsabilidade Fiscal que se encontrava em discussão no Congresso,
apontando suas falhas. Após o veto desta, a formação de um conselho na Casa Civil
aconteceu com o objetivo de discutir e levantar os principais pontos para uma nova
Medida Provisória, a n°671, cujo conteúdo será descrito no segundo subitem deste
capítulo. Observaremos diversas das principais disposições da MP: a respeito da
criação de um programa para o refinanciamento das dívidas, seus benefícios e
exigências; sobre a instauração de um órgão fiscalizador que deveria monitorar as
finanças dos clubes e puni-los em caso de inadimplência e; também um capítulo sobre
gestão temerária nos clubes, o que consta como gestão irregular e quais as punições
para os dirigentes que abusarem de seu poder ou comprometerem-se com dívidas mal
administradas.
Por fim, no último item deste capítulo, iremos pensar novamente as propostas
inicias do Bom Senso considerando o que se encontra na MP671, para aí sim
conseguirmos estabelecer os pontos da MP que correspondem às sugestões e
demandas do movimento, além de também observarmos quais foram as impressões
do grupo, e de alguns especialistas do futebol sobre a MP lançada no início do ano de
2015.
3.1. O BOM SENSO FUTEBOL CLUBE E O CONTATO COM O GOVERNO
FEDERAL: APOIO DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA DILMA ROUSSEFF, O
VETO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS DEBATES EM TORNO
DA ELABORAÇÃO DE UMA NOVA MEDIDA PROVISÓRIA PARA O
FUTEBOL.
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No dia 26 de maio de 2014, os jogadores líderes do Bom Senso FC se
encontraram com a presidente Dilma Rousseff pela primeira vez, com o objetivo de
apresentar-lhe as principais reivindicações do grupo no momento, principalmente ao
que se referia ao veto à Lei de Responsabilidade Fiscal do Futebol que estava em
discussão no Congresso Nacional. Juca Kfouri publicou em seu blog os resultados
desta reunião, relatando que a Presidênte não somente simpatizou com as demandas
dos jogadores, como também prometeu exigir explicações do Ministério do Trabalho
sobre a displicência no pagamento dos salários dos atletas e, além disso, afirmou que
revisaria a Lei anteriormente citada108.
Além de propor o veto a esta Lei, o Bom Senso possuía suas próprias ideias
sobre como uma lei que pudesse ser eficaz no controle dos gastos dos clubes, refinanciasse suas dívidas e se comprometesse com a transparência de suas negociações
deveria funcionar. No Anexo 4, podemos observar dois quadros comparativos
divulgados pelo Bom Senso entre as propostas do grupo versus o que a Lei em
discussão no Congresso propunha. A crítica do movimento mostra que a tal lei, da
forma que estava elaborada, era muito superficial e não sugeria mudanças
significativas, principalmente ao que diz respeito às punições em relação às dívidas.
Apenas a fiscalização anual da Certidão Negativa de Débitos não seria suficiente, de
acordo com o Bom Senso, para que houvesse uma maior preocupação sobre o
controle financeiro dos gastos e investimentos dos clubes. Paulo André, um dos
líderes do movimento, em nota oficial afirmou:
Para quem ainda não sabe, os clubes estão alinhados,
mancomunados com a CBF e com a 'Bancada da Bola' e fazendo pressão
no Governo para aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte do
jeito que ela se encontra. Jogadores estão sendo usados porque não sabem
(ou não sabiam até então) que a lei não mudará a realidade atual dos
salários atrasados. Para se ter uma ideia, ela exigirá, se aprovada, apenas
a apresentação da CND (Certidão Negativa de Débito), uma vez por ano,
para garantir que tudo esteja dentro dos conformes. Cara, mesmo o
Flamengo, na crise financeira em que se encontra, consegue (na maior
parte do tempo) apresentar a CND e receber o patrocínio da Caixa. [...]
Tudo continuará exatamente como está.109

Portanto, foram propostos, de acordo com o primeiro quadro, muitos outros
critérios a serem avaliados semestralmente e trimestralmente – como a transparência
nos contratos de trabalho e a discriminação custos do futebol – que, se não cumpridos
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trarão punições específicas e graduais, desde avisos, multas, até eventuais restrições
como na contratação de atletas e participação de campeonatos. De acordo com uma
matéria publicada no dia 1° de novembro de 2014, na Folha de São Paulo110, a
repulsa da presidente em relação a José Maria Marin111 e a simpatia pelo movimento
do Bom Senso vão de encontro ao provável apoio de Dilma para a inclusão de
algumas exigências do grupo na nova Lei, com a limitação de 70% para os gastos dos
clubes com futebol e também a participação dos atletas, com direito a voto dentro da
CBF.
Nos primeiros dias do ano de 2015, o jogador Alex publicou em nota oficial
algumas críticas à chamada “bancada da bola”, um grupo da Câmara Federal formado
por deputados que apóiam a CBF, as federações estaduais e os clubes, ressaltando as
diversas tentativas e manobras realizadas por estes para evitar mudanças na Lei que
estava em discussão. Ao afirmar que o Bom Senso surgiu com o desejo de melhorar o
futebol brasileiro, o jogador frisou que a parcela de dívida destes clubes em débito –
que no total beiravam aos R$5 bilhões – sem uma real contrapartida não iria salvalos, e sim, distanciaria ainda mais o futebol do país do profissionalismo e da
modernização desejada pelo grupo e todos os seus membros e apoiadores112. Foi
então, no dia 19 de janeiro de 2015, que o Bom Senso comemorou vitória com o veto
da presidente Dilma à lei que estava até então para ser aprovada. Começaria, a partir
daí, uma nova discussão sobre a responsabilidade fiscal dos clubes, que deveria
produzir uma nova medida provisória e, o Bom Senso FC foi oficializado pelo
governo como um dos interlocutores na mesa de negociação para elaborar a nova
MP113. Como oposição ao movimento, a “bancada da bola” defenderia os interesses
do grupo que representa, principalmente da CBF.
Após diversas discussões sob a coordenação da Casa Civil, propostas e
contrapropostas para nova MP – considerando também a antiga Lei de
Responsabilidade Fiscal do Esporte – foram sugeridas dentro de um conselho
composto pelos ministérios da Justiça, da Fazenda, do Esporte e da Previdência
Social, além do Bom Senso e da CBF como citado anteriormente, e de especialistas e
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jornalistas esportivos. Segundo Gustavo de Souza – da Universidade do Futebol
anteriormente citado – a publicação de medidas provisórias, de acordo com a
Constituição, é um ato exclusivo do presidente da República em casos de uma
necessidade que se faça urgente ou relevante para o momento, adquirindo força de lei
imediata sem que haja a participação do Poder Legislativo em sua produção, porém
ainda dependente da aprovação do Congresso114. O colunista, especialista em direito
desportivo, afirma que, por mais que as medidas provisórias sejam imediatamente
implementadas, posteriormente deverão ser aprovadas pelo Poder Legislativo,
correndo o risco de perder sua eficiência.
A primeira versão da MP671 foi publicada em 19 de março de 2015 e esta é
nosso objeto e fonte para este capítulo, sobre o qual os resultados desta serão
analisados à luz das demandas originais do Bom Senso FC. O recorte temporal desta
pesquisa, como já apontado anteriormente, se limita a esta data de lançamento da
Medida Provisória, sem adentrar nas posteriores alterações feitas nela antes de ser
entregue ao Congresso para votação.
3.2. A MP DO FUTEBOL: OBJETIVOS E CONTEÚDO.
Neste subitem vamos nos ater a descrever o conteúdo da Medida Provisória
n°671 em sua versão primeira115, divulgada no dia 19 de março de 2015, assinada
pela presidente Dilma Rousseff, pelo ministro da Fazenda Joaquim Vieira Ferreira
Levy, pelo ministro do Esporte George Hilton e por Luis Inácio Lucena Adams,
advogado-geral da União. A MP do futebol se encontra no Anexo 5 na íntegra,
portanto aqui citaremos alguns dos pontos mais importantes para a análise que virá a
seguir no subitem 3.3.
No Capítulo I da MP671 aparecem as disposições gerais a respeito da criação
e do funcionamento do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade
Fiscal do Futebol Brasileiro – PROFUT, além das condições e vantagens para aderir
ao Programa, como o parcelamento das dívidas ocorreria para os clubes, que tipo de
inadimplência poderia implicar na imediata rescisão do parcelamento. Também, neste
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Capítulo I, trata sobre algumas exigências feitas às entidades de administração do
desporto (CBF e Federações).
Sobre a adesão ao PROFUT, a MP dispõe que poderão entrar no Programa as
entidades profissionais de futebol após a apresentação de alguns documentos
financeiros e estatutários, e se manteriam neste sob as seguintes condições: i) que
mantivessem suas obrigações trabalhistas e tributárias regularmente; ii) que
adotassem o mandato de 4 anos com direito a uma recondução do dirigente do clube;
iii) que comprovasse a autonomia do seu conselho fiscal; iv) que se comprometesse a
não antecipar as receitas posteriores ao seu mandato, salvo algumas situações; v) que
reduzisse as dívidas gradativamente no ano de 2017 em 10% da receita bruta do ano
anterior, no ano de 2019 para 5% e no ano de 2021 sem apresentação de qualquer
déficit ou prejuízo; vi) que publicasse suas demonstrações contábeis segundo o
padrão exigido pela PROFUT; vii) que cumprisse os contratos trabalhistas
regularmente com todos os jogadores do clube e demais funcionários, inclusive o
pagamento de direitos de imagem do primeiro; viii) que previsse em seu estatuto 5
anos de afastamento do dirigente que cometesse gestão irregular; ix) que provasse
através de folhas de pagamentos que os gastos com o futebol não ultrapassem 70% da
renda anual bruta do clube; x) que investisse na formação de atletas e no futebol
feminino.
Em seguida, trata-se das entidades de administração do desporto e algumas
das exigências sobre estas consistem: i) na participação dos atletas nos colegiados e
nas eleições de cargos para as entidades; ii) na representação do dos atletas nos
conselhos técnicos de regulamentos de competições. O Art.5° afirma que os clubes
que aderirem ao PROFUT apenas poderão disputar competições que sejam
organizadas pelas entidades que: i) publiquem suas prestação de contas em sítio
eletrônico; ii) garantam a participação dos atletas na entidade e na aprovação dos
regulamentos da competição; iii) comprometa-se com a autonomia de seu conselho
fiscal; iv) também estabeleça em seu estatuto o mandato de 4 anos com uma
recondução à todos seus cargos eletivos e que permita a participação dos jogadores
nestas eleições; v) conste em seu regulamento que somente serão aceitos na
competição os clubes que estiverem dentro das normas do PROFUT e; vi) preveja
também as punições para os clubes em caso de não cumprimento das normas do
PROFUT com advertências, proibição de estabelecer novos contratos, além de
rebaixamento à divisão inferior ou eliminação do campeonato.
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A respeito do financiamento das dívidas, a MP dispõe que estas deverão ser
pagas de 2% a 6% nos primeiros 36 meses e saudadas de acordo com a preferência do
credor, ou em 120 ou em 204 meses. A MP também aponta as vantagens aos clubes
que decidirem aderir ao PROFUT, sendo que ocorrerá o abatimento nas multas, juros
e encargos legais. Para os clubes que escolherem quitar suas dívidas em 120 parcelas,
prevê-se um desconto de 70% das multas, 30% dos juros e 100% nos encargos legais.
Para os que decidirem saldar suas dívidas em 204 vezes, os descontos seriam de 60%
sobre o valor das multas, 25% sobre os juros e também 100% no encargo legal116.
No Capítulo II da MP do futebol trata-se da Autoridade Pública de
Governança do Futebol (APFUT) que é o órgão, dentro do Ministério do Esporte, que
ficará responsável de fiscalizar os pagamentos em dia. Mais que isso, o APFUT tem
outras funções, sendo elas a de: i) comunicar o descumprimento das obrigações
previstas para os clubes para exclusão do PROFUT; ii) divulgar a regulamentação
sobre a documentação e exigências para adesão ao PROFUT; iii) solicitar as
informações e os documentos dos clubes; iv) elaborar e aprovar o regimento interno
da APFUT; v) e estabelecer critérios tanto para o investimento na formação de atletas
quanto para o futebol feminino, como também definir critérios para que as despesas
com infra-estrutura e obras não sejam computados no cálculo do déficit das entidades
profissionais do futebol. Denúncias de não cumprimento das regras da PROFUT à
APFUT poderão ser feitas, conforme discorre o Art.22, por: i) entidade nacional ou
regional do esporte (CBF ou federações); ii) a entidade profissional (clubes), iii) o
atleta profissional vinculado à entidade denunciada; iv) a associação de atletas
profissionais; v) a associação de qualquer funcionário do clube e; vi) o Ministério do
Trabalho e Emprego. É importante citar que no § 3° do Art. 23, o sigilo de quem
efetuou a denúncia de irregularidades será mantido, para preservar a identidade do
denunciante. Recebida a denúncia, também de acordo com o Art.23, o APFUT
deverá: i) notificar a entidade denunciada para apresentar uma defesa em até 15 dias;
ii) solicitar a entrega de quaisquer informações da entidade para a investigação da
irregularidade e; iii) disponibilizar em seu sítio eletrônico as informações recebidas
sobre as denuncias. Ao final deste processo, segundo o Art.24, dependendo do
resultado da investigação, fica a critério da APFUT se arquivará a denúncia, advertirá
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a entidade, fixará prazos para regularização ou se comunicará o órgão federal para a
exclusão do PROFUT.
Encontram-se, no Capítulo III da MP671, disposições sobre a gestão temerária
dos dirigentes nas entidades desportivas profissionais de futebol, ou seja, nos clubes.
O Art.26 introduz a questão comentando que dirigentes são aqueles que exercem
poder de decisão dentro de um clube e que estes devem agir de forma responsável
com a entidade que está gerindo, com a mesma seriedade que trataria de seus próprios
negócios. O Art.27 aponta que cometer ações que gerem risco para o patrimônio
consiste em gestão irregular, como por exemplo: i) aplicar créditos para o proveito
terceiros ou de si mesmo; ii) obter vantagens para proveito próprio ou para outros que
resultem ou possam resultar em prejuízo para a entidade; iii) firmar contrato com
empresas de parentes ou cônjuges em até terceiro grau; v) antecipar receitas de anos
posteriores ao fim de seu mandato, com algumas ressalvas e; vi) obter prejuízo anual
maior que 20% da receita bruta do ano anterior, a não ser que fique provado que
tenha agido desta forma para evitar um prejuízo maior. O §3° deste artigo faz uma
ressalva lembrando que não será considerada gestão temerária a criação ou aumento
da dívida por investimento na infraestrutura do clube, como estádios e centros de
treinamento. Por fim, no Art. 28 afirma que, no caso de suspeita de gestão irregular,
caberá à uma assembléia geral dentro do próprio clube, composta por 15% dos
associados, definir se a responsabilidade é do dirigente e, se for, este não poderá se
eleger durante dez ano para cargos eletivos neste e em qualquer outra entidade
desportiva profissional.
Tendo em vista, então, as principais disposições da Medida Provisória sobre a
adesão, funcionamento, vantagens e critérios do PROFUT; a criação do órgão
fiscalizador APFUT e suas responsabilidades e; o estabelecimento de critérios para
definir e punir gestões temerárias nos clubes; o próximo subitem deste capítulo
terceiro irá, finalmente, repensar as propostas iniciais do movimento do Bom Senso
FC, observar de que forma elas se modificaram ao longo do avanço deste grupo
dentro do Governo Federal, e, por fim, investigar o quanto o produto final deste MP
de 19 de março de 2015 corresponde aos anseios e exigências deste grupo.
3.3. O RESULTADO DA PARTIDA: ATÉ QUE PONTO O BOM SENSO OBTEVE
SUAS DEMANDAS EXPRESSAS ATRAVÉS DO PRODUTO FINAL DA MP671.
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Na data de lançamento da primeira versão da Medida Provisória anteriormente
descrita, um dos porta-vozes do Bom Senso FC, Dida, fez um discurso muito otimista
em relação à MP que iria para votação em alguns meses. No Anexo 6, encontra-se o
discurso na íntegra.
O goleiro inicia sua apresentação destacando a característica inovadora da
Medida que é apontada por ele como “um divisor de águas para o futebol brasileiro”
uma vez que, “a exigência de contrapartidas claras de transparência [...] na gestão dos
clubes e das entidades de administração do desporto” dariam um fim às más gestões
que “permeiam e atrasam, há décadas, um dos nossos maiores patrimônios
cultural”117. Para justificar a importância da MP, o goleiro lembra que, graças a
impunidade até então existente e a irresponsabilidade dos dirigentes faz com que as
dívidas dos clubes cresçam, prejudicando o produto final do espetáculo. Dida também
cita a rejeição da CBF, federações estaduais e alguns vários dirigentes de clubes ao
movimento e afirma que as críticas apenas vinham dos que se beneficiavam do
sistema até então vigente.
Através do discurso de Dida, pode-se perceber a satisfação do grupo do Bom
Senso com o resultado final da Medida Provisória de 19 de março. Em seguida,
vamos repassar pelas propostas inicias do movimento para entendermos de que forma
a MP atende estas demandas. Porém, antes disso, é importante citar que, ao buscar no
website de notícias118 da Confederação Brasileira de Futebol uma reação ou alguma
declaração da entidade sobre o lançamento da Medida, nada foi encontrado, apenas
semanas após, quando a CBF começa a apontar defeitos e reivindicar mudanças
nela119, ou meses depois, quando começa a produzir textos alternativos à MP120.
O silêncio da entidade pode representar uma tomada de posição que aqui só
podemos especular, podendo estar atrelada a uma reprovação das disposições da
Medida, a simples vontade de ignorá-la, a uma tentativa de mantê-la pouco divulgada,
entre outros. É importante citar que, em maio de 2015, o até então Presidente da CBF,
José Maria Marin, foi preso na Suíça sob a acusação de ter recebido propinas para
repassar direitos de transmissão e de marketing da Copa do Brasil e da Copa
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América. Também, graças à formação da CPI da CBF em junho deste mesmo ano,
sob a presidência do Senador Romário para investigar denúncias de corrupção da
entidade, podem ter sido fatores que deixaram a CBF acuada e sem forças para reagir
à MP, visando manter uma maior invisibilidade na mídia.
Voltando nossos olhares às propostas iniciais do Bom Senso, observamos que
o modelo de fair play financeiro – apresentado no Livreto oficial do movimento –
inspirado nos moldes europeus utilizado pela UEFA121, sugere a criação de um órgão
que tenha a função de fiscalizar os gastos dos clubes, incentivando-os a não contrair
dívidas através de multas, e também de puni-los com a perda de pontos e títulos dos
campeonatos, além de até a exclusão dos mesmos caso os clubes não estejam
cumprindo suas responsabilidades financeiras122. Segundo o Livreto, o órgão
fiscalizador atuaria enquanto regulador das dívidas através de algumas contribuições
que envolveriam, por exemplo, o suporte aos clubes para que estes adotem as
melhores práticas possíveis de negócio, visando o sucesso financeiro. A entidade
ficaria responsável também de informar os clubes sobre datas e prazos em que estes
seriam fiscalizados, que documentação seria monitorada, e controlar os pagamentos
de salários através de comprovantes.
Aqui já podemos observar que a MP do futebol atende a estas demandas
propostas lá em 2013 pelo grupo. Foi criado um órgão fiscalizador, a APFUT, e
estabeleceram-se punições aos clubes que não demonstrem transparência em suas
transações financeiras e contratuais ou que sejam inadimplentes com os pagamentos
das dívidas negociadas pelo PROFUT, podendo receber desde advertências, até uma
ordem de rebaixamento do clube para divisão anterior ou eliminação do campeonato
do ano subsequente123.
Na página 21 do Livreto oficial do Bom Senso124, encontram-se as propostas
normativas do fair play financeiro sugerido pelo grupo. Se olharmos uma a uma,
podemos observar de que forma elas aparecem na MP671. A primeira propõe que os
clubes não poderiam ultrapassar o déficit de até 10% de suas receitas nos dois
primeiros anos, de 5% nos terceiro e quarto anos, e não apresentar déficit algum a
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partir do quinto ano. Esta demanda aparece no inciso V do Art. 4° disposta
exatamente da mesma forma, apenas deixando mais claro que deveria haver uma
redução do déficit para tal porcentagem da receita bruta do ano anterior. Outra
proposta que também é correspondida na MP671 é que o custo do futebol não supere
os 70% da receita total dos clubes.
Mais um desejo satisfeito pela MP foi a garantia, por lei, de que os clubes
cumprissem seus contratos de trabalho, inclusive o pagamento de direitos de imagem
dos jogadores125. O Bom Senso, porém, propunha que os clubes endividados neste
sentido não poderiam firmar novos contratos, podendo ser proibido de participar de
competições do ano seguinte. Na MP trata-se da eliminação de campeonatos
posteriores no inciso VI do Art. 5°, porém não aparece na lei a questão da proibição
de fazerem-se novos contratos.
O Bom Senso também exige nesta proposta que os dirigentes sejam
responsáveis por tudo que é feito durante seu período de mandato e, o Capítulo III da
MP, que dispõe sobre gestão temerária nos clubes, corresponde bem a esta demanda
ao definir a função do dirigente126, discorrer sobre o que podem ser considerados atos
irregulares127, e instaurar punições a serem aplicadas aos dirigentes que os
cometerem, podendo chegar a ser proibido de se eleger em quaisquer entidades
desportivas por até dez anos128. Solicita-se também no Livreto que se consolide uma
padronização das demonstrações financeiras dos clubes e, esta demanda aparece no
inciso VI do Art. 4°, que define uma separação dos gatos por atividade econômica.
Na página 23, o Bom Senso trata de algumas propostas relacionadas aos
clubes que possuam um faturamento inferior a R$5 milhões, mostrando que haveria
algumas ressalvas nas exigências feitas a estes clubes. No § 4° do Art. 4° aparece essa
distinção, observando que os clubes com este faturamento inferior estariam livres de
cumprir o que está previsto nos incisos IV, V e IX deste Artigo, que consistem em:
iv) proibição de antecipar receitas aos anos posteriores ao mandato de outro dirigente;
v) redução gradual do déficit em 10%, 5% e 0% a cada dois anos e; ix) os custos com
futebol não podem ultrapassar 70% da receita anual.
Por fim, o Bom Senso cita no Livreto diversas vezes a importância de investir
na qualificação dos profissionais que irão atuar para a entidade fiscalizadora além da
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criação de cursos profissionalizantes para todos os agentes do futebol. A MP671 não
discorre sobre esta questão, porém estas demandas do Bom Senso provavelmente não
se referiam muito à constatação disto em lei, e sim, como uma sugestão para a
melhoria tanto na administração dos clubes quanto para a administração de suas
dívidas.
Ao longo de várias notícias, principalmente nas colunas de Juca Kfouri129,
citou-se o desejo do movimento do Bom Senso pelo veto da anterior proposta de Lei
de Responsabilidade Fiscal que previa 20 anos de negociação das dívidas dos clubes
sem estabelecer-se nenhuma contrapartida ou mudanças no modelo de gestão destes.
Na MP de 19 de março, foi proposto a renegociação das dívidas de duas formas, ou
em 120 parcelas (dez anos), ou em 204 meses (totalizando 18 anos), ficando a critério
do clube a preferência de como negociá-las e tendo 36 meses iniciais para quitar de 2
a 6% destas, podendo chegar ao total de 20 anos (36 + 204 meses). Muito
provavelmente que os clubes optariam pela parcela em 204 vezes, uma vez que as
vantagens para esta opção não mudariam muito em relação ao parcelamento de 10
anos e, em 204 vezes as prestações ficariam menos pesadas para os bolsos dos
grandes clubes. Talvez, neste ponto, a MP se distancie um pouco do plano do Bom
Senso, porém a grande questão que os colocava contrários à Lei anterior proposta era
a falta de contrapartidas, de punições aos clubes caso deixassem de cumprir seus
compromissos com o pagamento das dívidas, e a MP671 corresponde a estes anseios.
Neste sentido, na data de lançamento da Medida, Eduardo Bandeira de Mello –
presidente do Clube de Regatas Flamengo e um dos poucos dirigentes apoiadores do
Bom Senso – comentou que, desde o início,
o ponto principal não era o refinanciamento. Eram as medidas
necessárias de responsabilidade e governância que viriam a revolucionar
a gestão do futebol brasileiro. E o parcelamento das dívidas se tornava
necessário na medida que os clubes precisariam de um alívio financeiro
em seus fluxos de caixa para se adequarem a essa nova realidade severa,
mas necessária130

Kfouri celebrou também a MP de 19 de setembro em seu blog e nas colunas
produzidas para A Folha de São Paulo, apesar de afirmar que a Medida ainda sofreria
para ser aprovada, tendo em vista a oposição e os desejos de alterações nesta pela
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CBF131. É importante citar que, ao longo do Capítulo I da MP, percebe-se que a
adesão ao PROFUT é opcional, nenhum clube tem a obrigação de parcelar suas
dívidas através deste programa, porém, com os benefícios apontados por ela, é de se
esperar que os clubes se utilizem do Programa. Kfouri afirma que, por causa da
aderência ser facultativa, “não há nenhuma intervenção indevida do Estado no
Esporte, apenas há os cuidados obrigatórios do credor a quem lhe deve, há décadas,
quase R$4 bilhões”132 ao contrário do que afirma a CBF e alguns especialistas com
base no Art.217 da Constituição que garante a autonomia e independência dos clubes.
Gustavo de Souza, colunista da Universidade do Futebol, por outro lado,
afirma que, de certa forma, a MP fere sim a este artigo, uma vez que “aderir ao
programa de parcelamento não é uma opção, mas sim uma medida necessária para a
sobrevivência [dos clubes]”133. Diante disso, de Souza comenta também que,
considerando a atual situação financeira dos clubes, a MP se demonstra um pouco
ingênua quanto às exigências em relação aos atrasos dos pagamentos do
financiamento, segundo o colunista este atraso “tem uma possibilidade plausível, para
não se dizer provável”134. É válido citar que, apesar de apontar estes pequenos
problemas na MP, de Souza afirma que esta é um passo importante para o futebol
brasileiro, mesmo que talvez não represente a solução para a crescente dívida dos
clubes, propondo que algumas mudanças deveriam ocorrer em sua redação, para que
não prejudique o futebol na tentativa de salvá-lo.
Finalmente, pode-se perceber que a MP do futebol supriu diversas das
demandas iniciais do Bom Senso e, que agradou e desagradou alguns setores do
futebol, como é de se esperar de uma medida que propunha tantas alterações em uma
estrutura que está estabelecida a tantos anos no Brasil. Faz-se importante também,
lembrar que esta MP de 19 de março é apenas o primeiro projeto, sujeito a mudanças
posteriores até sua aprovação efetiva na Câmara e no Senado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, um dos principais objetivos
consistia em entender o Bom Senso enquanto um movimento atual dentro do futebol
brasileiro com especificidades e originalidades próprias. Não somente isso, buscavase entender os discursos produzidos pelo grupo, qual a importância destes jogadores
seniores integrando ao movimento e de que forma suas reivindicações eram postas.
No primeiro capítulo, conseguimos estabelecer um panorama de algumas
demandas e desejos de mudanças já ocorridas dentro do esporte nos anos anteriores,
que – através das leituras do economista Marcelo Weishaupt Proni e do sociólogo
Ronaldo Helal, além do apoio nos trabalhos dos especialistas José Carlos Brunoro e
Antonio Afif e de diversos artigos de meu orientador, o historiador Luiz Carlos
Ribeiro – foram importantes para entendermos que o Bom Senso não foi o primeiro
movimento que propôs mudanças para o esporte, mas principalmente para podermos
ressaltas as especificidades deste enquanto um movimento formado por jogadores,
com reivindicações de caráter trabalhistas.
Ao longo do segundo capítulo, quando entramos mais profundamente na
temática do Bom Senso, podemos perceber que os discursos produzidos pelo
movimento, embora apontem melhorias para o futebol em geral, exibem que as
pretensões do grupo são voltadas para questões trabalhistas. Quando reivindicam uma
reestruturação do calendário, defendem que alguns jogadores estão jogando jogos de
mais ao longo da semana, o que lhes causa desgaste e lesões, prejudicando o
espetáculo como um todo, ao passo que alguns jogadores possuem emprego por
apenas três meses do ano, também prejudicando o futebol brasileiro, que poderia ter
público para estes jogos durante mais meses, bem como empregos para estes
jogadores. Quando tratam de propostas para a criação de um fair play financeiro,
pensam na transparência dos clubes em suas transações, no controle de seus gastos e
no financiamento de suas dívidas, mas principalmente pode-se perceber a demanda
para que os jogadores tenham seus contratos de trabalho honrados, uma vez que
muitos clubes ficam devendo salários por não poder arcar com os contratos
inicialmente prometidos.
A originalidade do movimento consiste, exatamente, nestas demandas de
caráter trabalhista, uma vez que reivindicações deste teor, feitas pelos próprios
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jogadores, com a proporção que o Bom Senso atingiu – tanto dentro da mídia, com
suas protestos dentro de campo, bem como com sua chegada ao Governo Federal –
jamais haviam acontecido na história do futebol no Brasil.
Além disso, era também proposta, para esse segundo capítulo e enquanto um
dos objetivos desta monografia, uma reflexão a respeito das impressões sobre este
movimento. Para tal, foram escolhidos alguns cronistas influentes e criadores de
opinião dentro da TV, rádio e na mídia brasileira em geral – Juca Kfouri e Milton
Neves – e também, alguns dos especialistas135 em diversas áreas do conhecimento
relacionado ao futebol, que escrevem para as colunas da Universidade do Futebol,
uma instituição importante na formação especializada neste esporte. Por mais que
nem todas opiniões dos colunistas da Universidade apareçam especificadas nesta
monografia, observar um a um destes foi imprescindível para a pesquisa no sentido de
entender um panorama geral do apoio dos colunistas da entidade ao Bom Senso.
Pode-se perceber que grande parte dos comentários produzidos em relação ao Bom
Senso se regavam no otimismo, acreditando na força que o movimento poderia
desenvolver se trabalhasse suas exigências com calma e respaldo jurídico, acadêmico
e técnico. Kfouri foi um dos apoiadores mais assíduos do grupo, acompanhando todos
os avanços do movimento, o que ajudou muito na produção de minha monografia.
No último capítulo da monografia compreendemos os momentos que
antecederam a elaboração da Medida Provisória nº671 de 19 de março de 2015, além
de apresentar o conteúdo desta e finalmente responder o objetivo final proposto para
este trabalho: de que maneira a MP do futebol atendeu às demandas reivindicadas
pelo Bom Senso, em que momentos se distanciou de tal e como isso se encontra
expresso nesta. Na tentativa de cumprir este objetivo, tratei das propostas inicias do
Bom Senso quanto ao modelo de fair play financeiro, sugerido pelo grupo em seu
Livreto, considerando o que se encontra na MP671, para aí sim conseguir estabelecer
quais pontos correspondem às sugestões do movimento. Podemos perceber, na última
parte do capítulo terceiro, que diversas das principais demandas do grupo de
jogadores foram expressas através da Medida de 19 de março, além de também
135
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notarmos que a MP do futebol agradou e desagradou alguns setores do futebol, uma
vez que esta medida propunha alterações muito pontuais em uma estrutura que se
encontrava inalterada a tantos anos no Brasil.
Neste sentido, faz-se importante levantar alguns pontos e algumas
inquietações que, ao desenrolar desta monografia, foram surgindo uma vez que as
discussões sobre a MP aqui analisada continuaram, já que esta é apenas o primeiro
projeto de lei, sujeito a mudanças posteriores até sua aprovação efetiva. Considerando
o recorte temporal proposto pela minha monografia, que ia desde o surgimento do
Bom Senso até Medida lançada em 19 de março de 2015, é imprescindível citar a
inquietação produzida pela versão final da MP que veio a ser aprovada e sancionada
como Lei13.155136 em 04 de agosto de 2015. A luta do Bom Senso continua após a
primeira versão da MP, uma vez que o produto final convertido em Lei vai conter
diversas alterações em seu conteúdo. A vontade de investigar o quanto esta versão
final atendeu as demandas previstas pelo Bom Senso faz-me pensar em uma
continuação desta pesquisa, uma vez que agora vigora enquanto lei. Será que esta
ainda reflete pelo menos parte dos desejos iniciais do Bom Senso? Será que se alterou
conforme as exigências feitas pela oposição – Confederação Brasileira de Futebol,
federações estaduais e clubes – que formavam a Bancada da Bola? Será que será
efetiva e sortirá efeitos na prática? Estas são questões que apenas podem e merecem
ser levantadas aqui, mas que não serão respondidas.
Também, é importante destacar outra inquietação referente à perda de força do
movimento após a aprovação da Lei. Não se encontram mais tantas discussões sobre
o grupo na internet, nos sites de notícias e em meio aos colunistas do esporte, tão
pouco dentre os próprios membros do Bom Senso. Devemos nos perguntar então
porque este grupo perde sua força? Por que deixa de ser tão ativo em seus canais de
comunicação – Facebook, Youtube e seu próprio Website – sendo que algumas de
suas propostas inicias ainda ficaram em aberto, como por exemplo, as idéias
referentes ao calendário e criação da série E para campeonato brasileiro? Será que
perde sua força pois a satisfação em ter algumas de suas demandas atendidas é
suficiente para perder sua razão de existir? Estas também são algumas questões que
deixarão a desejar respostas, mas que devem ser levantadas.
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Ainda pensando as questões acima tratadas, não podemos deixar de apontar
que, o Bom Senso, enquanto um movimento, não foi teve uma caminhada sólida
desde seu surgimento até a atualidade. Como a palavra “movimento” sugere, este
grupo não era estático, homogêneo e fortemente consolidado, possuía fragilidades,
obteve perdas e ganhos ao longo do processo que aqui foi estudado, sendo regado de
contradições internas e problemas. Como já foi dito anteriormente, o Bom Senso
surgiu espontaneamente, da conversa entre alguns jogadores, passa a ganhar força na
mídia e ainda mais junto ao Governo Federal, tem algumas de suas demandas
atendidas e perde sua intensidade. Considerando isso, podemos levantar mais algumas
questões: Será que a MP foi uma forma de institucionalizar as demandas do Bom
Senso? Até que ponto a luta do Bom Senso incentivou aos clubes e principalmente
aos jogadores que mudassem suas posturas? Será que a mudança que o Bom senso
provocou vai além da elaboração desta nova Lei? De que forma a posição de muitos
jogadores foram alteradas por causa da luta iniciada pelo Bom Senso, já que se sabe
que mais de mil atletas aderiram ao movimento? Mais algumas hipóteses que devem
ser levantadas.
Por fim, ainda sobre a perda de força do movimento, nota-se que alguns
movimentos ocorridos não apenas no futebol, mas ao longo da história, se sustentam
por muitos anos por terem uma base ideológica muito forte, em que seus membros se
disponibilizam a permanecer na luta por tanto tempo pois dependem desta, e não
possuem nada a perder. A proximidade dos jogadores membros do Bom Senso e dos
que os apóiam e concordam com as demandas do grupo com os seus patrões
contribuem para a perda de força do movimento, uma vez que seus empregos
dependem destes clubes, o que limita os comentários e protestos. Não há uma
distinção e uma distância tão clara entre os críticos e criticados e tudo ocorre em meio
a uma rede interna muito fluida e complexa, as pessoas estão em contato direto e
dependem umas das outras.
Posicionar-se politicamente no futebol pode causar problemas aos jogadores, e
aí está a importância do Bom Senso ser comandado por estes jogadores seniores, que
já estão estabelecidos no mercado e financeiramente, alguns sendo considerados
ídolos indispensáveis para seus clubes e outros em fim de carreira, que querem
contribuir com melhorias para a profissão. Entender e levantar estas questões
referentes ao Bom Senso dentro destas relações complexas é importante para
refletirmos sobre as necessidades do movimento, seus desafios e, principalmente,
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seus desdobramentos após a MP de 19 de março que aqui nestas considerações finais
nos compete apenas especular.
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ANEXOS

Anexo 1 – Manifestações em campo: Grêmio x Vasco da Gama (13/11/2013)

Em:
http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,jogadores-cruzam-bracos-efazem-silencio-em-protesto-do-bom-senso-fc,1096374 (última visualização em
13/11/2015)
Anexo 2 – Manifestações em campo: São Paulo x Flamengo (28/11/2013)

Em: http://jovempan.uol.com.br/esportes/esporte-em-discussao/o-bom-senso-fc-vaiconseguir-dobrar-cbf-ou-nao.html (última visualização em 13/11/2015)

63
Anexo 3 – Manifesto de 30 de setembro de 2013.
"Hoje, dia 30 de setembro de 2013, reunimos pela primeira vez parte do grupo
signatário do movimento Bom Senso F.C., que já conta com o apoio de mais de 300
atletas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.
O encontro contou com a presença de 20 jogadores de vários clubes do país e teve
como objetivo definir propostas centrais para questões que têm repercutido no
rendimento dos atletas e na qualidade do nosso futebol, tais como:
1- Calendário do futebol nacional
2- Férias dos atletas
3- Período adequado de pré-temporada
4- Fair Play Financeiro
5- Participação nos conselhos técnicos das entidades que regem o futebol
Ao fim da reunião, um documento foi assinado por todos os atletas presentes. O
mesmo será encaminhado para a CBF requisitando um encontro para que possam ser
debatidos os temas acima, visando benefícios ao futebol brasileiro.
Bom Senso Futebol Clube,
Por um futebol melhor.
Para quem joga,
Para quem torce,
Para quem transmite,
Para quem patrocina.
Por um futebol melhor para todos.
Barcos (Grêmio)
Dida (Grêmio)
Alex (Coritiba)
Gilberto Silva (Atlético-MG)
Lincoln (Coritiba)
Fabrício (São Paulo)
Rafael Moura (Inter)
Gabriel (Inter)
Juan (Inter)
D'Alessandro (Inter)
Alex (Inter)
Deivid (Coritiba)
Jadson (São Paulo)
Edu (Sem clube)
Bruno (Palmeiras)
Correa (Portuguesa)
Edu Dracena (Santos)
Rogério Ceni (São Paulo)
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Paulo César (Sem clube)
Paulo André (Corinthians)"
Anexo 4 – Quadro comparativo.

Anexo 5 – Medida Provisória de 19 de março de 2015.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 671, DE 19 DE MARÇO DE 2015.
Institui o Programa de Modernização
da Gestão e de Responsabilidade Fiscal
do Futebol Brasileiro, dispõe sobre a
Exposição de Motivos
gestão temerária no âmbito das
entidades desportivas profissionais, e
dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
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Art. 1º Esta Medida Provisória institui o Programa de Modernização da Gestão
e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro e dispõe sobre a gestão temerária
no âmbito das entidades desportivas profissionais.
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DE
RESPONSABILIDADE FISCAL DO FUTEBOL BRASILEIRO - PROFUT
Seção I
Disposições Gerais
Art. 2º Fica criado o Programa de Modernização da Gestão e de
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro - PROFUT, com o objetivo de
promover a gestão transparente e democrática e o equilíbrio financeiro das entidades
desportivas profissionais de futebol.
Parágrafo único. Para os fins desta Medida Provisória, considera-se entidade
desportiva profissional de futebol a entidade de prática desportiva envolvida em
competições de atletas profissionais, nos termos dos art. 26 e art. 28 da Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998, as ligas em que se organizarem e as respectivas entidades de
administração de desporto profissional.
Art. 3º A adesão ao PROFUT se dará com o requerimento das entidades
desportivas profissionais de futebol ao parcelamento de que trata a Seção II deste
Capítulo.
Parágrafo único.

Para aderir ao PROFUT, as entidades desportivas

profissionais de futebol deverão apresentar os seguintes documentos:
I - estatuto social e atos de designação e responsabilidade de seus gestores;
II - demonstrações financeiras e contábeis, nos termos da legislação aplicável;
III - relação das operações de antecipação de receitas realizadas, assinado pelos
dirigentes e pelo conselho fiscal.
Art. 4º Para que as entidades desportivas profissionais de futebol mantenham-se
no PROFUT, serão exigidas as seguintes condições:
I - regularidade das obrigações trabalhistas e tributárias federais correntes,
vencidas a partir da data de publicação desta Medida Provisória, inclusive as
retenções legais, na condição de responsável tributário, na forma da lei;
II - fixação do período do mandato de seu presidente ou dirigente máximo e
demais cargos eletivos em até quatro anos, permitida uma única recondução;
III - comprovação da existência e a autonomia do seu conselho fiscal;
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IV - proibição de antecipação ou comprometimento de receitas referentes a
períodos posteriores ao término da gestão ou do mandato, salvo:
a) o percentual de até trinta por cento das receitas referentes ao primeiro ano do
mandato subsequente; e
b) em substituição a passivos onerosos, desde que implique redução do nível de
endividamento;
V - redução do déficit ou prejuízo, nos seguintes prazos:
a) a partir de 1º de janeiro de 2017, para até dez por cento de sua receita bruta
apurada no ano anterior;
b) a partir de 1º de janeiro de 2019, para até cinco por cento de sua receita bruta
apurada no ano anterior; e
c) a partir de 1º de janeiro de 2021, sem déficit ou prejuízo;
VI - publicação das demonstrações contábeis padronizadas, separadamente por
atividade econômica e por modalidade esportiva, de modo distinto das atividades
recreativas e sociais, após terem sido submetidas a auditoria independente;
VII - cumprimento dos contratos e regular pagamento dos encargos relativos a
todos os profissionais contratados, referentes a verbas atinentes a salários, de Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de contribuições previdenciárias, de
pagamento das obrigações contratuais e outras havidas com os atletas e demais
funcionários, inclusive direito de imagem, ainda que não guardem relação direta com
o salário;
VIII - previsão, em seu estatuto ou contrato social, do afastamento imediato e
inelegibilidade, pelo período de cinco anos, de dirigente ou administrador que praticar
ato de gestão irregular ou temerária;
IX - demonstração de que os custos com folha de pagamento e direitos de
imagem de atletas profissionais de futebol não superam setenta por cento da receita
bruta anual; e
X - manutenção de investimento mínimo na formação de atletas e no futebol
feminino.
§ 1º Sem prejuízo do disposto nos incisos I a VIII do caput, no caso de entidade
de administração do desporto, serão exigidas:
I - a participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos da
entidade; e
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II - a representação da categoria de atletas no âmbito dos órgãos e conselhos
técnicos incumbidos da aprovação de regulamentos das competições.
§ 2º As entidades deverão publicar, em sítio eletrônico próprio, documentos que
atestem o cumprimento do disposto nos incisos I a X do caput, garantido o sigilo
acerca dos valores pagos a atletas e demais profissionais contratados.
§ 3º Para os fins do disposto no inciso III do caput, será considerado autônomo
o conselho fiscal que tenha asseguradas condições de instalação, funcionamento e
independência, garantidas, no mínimo, por meio das seguintes medidas:
I - escolha de seus membros mediante voto ou outro sistema estabelecido
previamente à escolha;
II - exercício de mandato de seus membros, do qual só possam ser destituídos
nas condições estabelecidas previamente ao seu início e determinada por órgão
distinto daquele sob a sua fiscalização; e
III - existência de regimento interno que regule o seu funcionamento.
§ 4º As entidades desportivas profissionais com faturamento anual inferior a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ficam dispensadas do cumprimento do disposto
nos incisos IV, V e IX do caput.
§ 5º Não constitui descumprimento da condição prevista no inciso VII do caput
a existência de débitos em discussão judicial.
Art. 5º As entidades desportivas profissionais de futebol que aderirem ao
PROFUT somente poderão disputar competições organizadas por entidade de
administração do desporto ou liga que:
I - publique, em sítio eletrônico próprio, sua prestação de contas e
demonstrações contábeis padronizadas, após terem sido submetidas a auditoria
independente;
II - garanta a representação da categoria de atletas no âmbito dos órgãos e
conselhos técnicos incumbidos da aprovação de regulamentos das competições;
III - assegure a existência e a autonomia do seu conselho fiscal;
IV - estabeleça em seu estatuto:
a) mandato de até quatro anos para seu presidente ou dirigente máximo e
demais cargos eletivos, permitida uma única recondução; e
b) a participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os
cargos da entidade;
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V - preveja, em seu regulamento geral de competições, a exigência, como
condição de inscrição, que todos os participantes:
a) observem o disposto I a X do caput do art. 4º; e
b) tenham regularidade fiscal, atestada por meio de apresentação de Certidão
Negativa de Débitos e Certificado de Regularidade do FGTS; e
VI - preveja, em seu regulamento geral de competições, no mínimo, as
seguintes sanções para o descumprimento das condições previstas nos incisos I a X
do caput do art. 4º:
a) advertência;
b) proibição de registro de contrato especial de trabalho desportivo, para os fins
do § 5º do art. 28 da Lei nº 9.615, de 1998; e
c) descenso para a divisão imediatamente inferior ou eliminação do campeonato
do ano seguinte.
Parágrafo único. A aplicação das penalidades de que tratam as alíneas “a” a “c”
do inciso VI do caput não têm natureza desportiva ou disciplinar e prescindem de
decisão prévia da Justiça Desportiva.
Art. 6º Na hipótese de a entidade de administração do desporto não observar o
disposto no art. 5º, a entidade desportiva profissional de futebol poderá manter-se no
parcelamento de que trata a Seção II deste Capítulo se, no prazo de trezentos e
sessenta dias, aderir a uma liga que cumpra as condições contidas no referido artigo.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, a liga poderá comunicar a sua criação à
entidade nacional de administração do desporto e optar por integrar seu sistema,
desde que suas competições sejam incluídas no calendário anual de eventos oficiais
da modalidade.
§ 2º A liga equipara-se à entidade de administração do desporto para fins de
cumprimento do disposto nesta Medida Provisória e na Lei nº 9.615, de 1998.
§ 3º É vedada qualquer intervenção das entidade de administração do desporto
nas ligas que se mantiverem independentes.
§ 4º A entidade nacional de administração do desporto e a liga serão
responsáveis pela organização do calendário anual de eventos oficiais da modalidade.
Seção II
Do parcelamento especial de débitos das entidades desportivas profissionais de
futebol perante a União
Subseção I
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Disposições gerais
Art. 7º As entidades desportivas profissionais de futebol que aderirem ao
PROFUT poderão parcelar os débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Banco Central
do Brasil, e os débitos previstos na Subseção II, junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego.
§ 1º O disposto neste artigo se aplica aos débitos tributários ou não tributários,
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014, constituídos ou
não, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo que em fase de execução fiscal
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º O requerimento de parcelamento implica confissão irrevogável e
irretratável dos débitos abrangidos pelo parcelamento e configura confissão
extrajudicial.
§ 3º Para inclusão no parcelamento de que trata este Capítulo de débitos que se
encontrem vinculados a discussão administrativa ou judicial, submetidos ou não a
hipótese legal de suspensão, o devedor deverá desistir de forma irrevogável, até o
prazo final para adesão, de impugnações ou recursos administrativos, de ações
judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal e,
cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam
os processos administrativos e as ações judiciais.
§ 4º O devedor poderá ser intimado, a qualquer tempo, pelo órgão ou autoridade
competente, a comprovar que protocolou requerimento de extinção dos processos,
com resolução do mérito.
Art. 8º O parcelamento de que trata esta Seção fica condicionado à indicação,
pela entidade desportiva profissional de futebol, de instituição financeira que
centralizará todas suas receitas e movimentações financeiras, inclusive relativas a
direitos creditícios decorrentes de contratos celebrados com patrocinadores, com
veículos de comunicação ou provenientes de direito de arena.
§ 1º No caso de alteração da instituição financeira centralizadora, a entidade
desportiva profissional de futebol deverá comunicar o fato aos órgãos referidos no
caput do art. 7º no prazo máximo de trinta dias.
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§ 2º Os depósitos de valores referentes aos direitos creditícios referidos no
caput e a quaisquer outras receitas dos clubes de futebol deverão ser realizados
exclusivamente na instituição centralizadora.
§ 3º No momento da adesão ao parcelamento, a entidade desportiva profissional
de futebol deverá outorgar poderes para que a instituição financeira centralizadora
debite, em sua conta, o valor da parcela devida mensalmente e promova o seu
recolhimento, em nome da entidade desportiva profissional, por meio documento de
arrecadação de tributos federais, ou, no caso do Banco Central do Brasil, por meio de
transferência bancária para a conta corrente indicada no termo de parcelamento.
§ 4º Na hipótese de os recursos disponíveis na conta corrente da entidade
desportiva profissional de futebol não serem suficientes para o pagamento da parcela
devida no mês, a entidade desportiva profissional de futebol deverá realizar, no
vencimento, o pagamento do saldo da parcela por meio de documento de arrecadação
de tributos federais ou, no caso do Banco Central do Brasil, por meio de transferência
bancária para a conta corrente indicada no termo de parcelamento.
Art. 9º A dívida objeto do parcelamento será consolidada, no âmbito de cada
órgão responsável pela cobrança, na data do pedido, e deverá ser paga:
I - em até cento e vinte parcelas, com redução de setenta por cento das multas,
de trinta por cento dos juros e de cem por cento dos encargos legais; ou
II - em até duzentas e quatro parcelas, com redução de sessenta por cento das
multas, de vinte e cinco por cento dos juros e de cem por cento dos encargos legais.
§ 1º Para fins de consolidação dos parcelamentos previstos no caput, o
contribuinte deverá recolher trinta e seis parcelas mensais antecipadas, equivalentes a:
a) dois por cento da média mensal da receita total dos últimos doze meses
anteriores ao do pagamento, caso a relação entre a dívida total incluída no
parcelamento e a receita total do ano-calendário anterior seja igual ou inferior a
quarenta por cento;
b) quatro por cento da média mensal da receita total dos últimos doze meses
anteriores ao do pagamento, caso a relação entre a dívida total incluída no
parcelamento e a receita total do ano-calendário anterior seja superior a quarenta por
cento e igual ou inferior a sessenta por cento; ou
c) seis por cento da média mensal da receita total dos últimos doze meses
anteriores ao do pagamento, caso a relação entre a dívida total incluída no
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parcelamento e a receita total do ano-calendário anterior seja superior a sessenta por
cento; e
§ 2º No ato da consolidação serão considerados os pagamentos antecipados na
forma do §1º e o saldo remanescente será dividido pelo número de parcelas previsto
nos incisos I ou II do caput.
§ 3º O valor das antecipações referidas no § 1º estará limitado a:
I - um cento e vinte avos do valor total consolidado da dívida, no caso referido
no inciso I do caput; ou
II - um duzentos e quatro avos do valor total consolidado da dívida, no caso
referido no inciso II do caput.
§ 4º Para efeitos desta Medida Provisória, considera-se receita total o
somatório:
a) da receita bruta mensal, inclusive os direitos creditícios de que trata o caput
do art. 8º;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos mercados de renda
variável; e
d) dos rendimentos nominais produzidos por aplicações financeiras de renda
fixa.
§ 5º Os percentuais de que trata o inciso I do § 1º serão divididos de maneira
proporcional entre os órgãos para os quais exista parcelamento deferido.
§ 6º O valor das parcelas de que trata este artigo não poderá ser inferior a R$
10.000,00 (dez mil reais).
§ 7º As reduções previstas no caput não serão cumulativas com outras reduções
admitidas em lei.
§ 8º Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de juros em
percentuais diversos dos estabelecidos no caput, prevalecerão os percentuais nele
referidos, aplicados sobre o saldo original das multas ou dos juros.
§ 9º Enquanto não consolidada a dívida pelo órgão responsável, o contribuinte
deve calcular e indicar para a instituição financeira centralizadora o valor da
antecipação e da parcela devida a cada órgão a ser paga na forma do § 3º do art. 8º.
§ 10 O valor de cada uma das parcelas, determinado na forma deste artigo, será
acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
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calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado.
§ 11. As prestações vencerão no último dia útil de cada mês, sendo que:
I - a primeira parcela da antecipação deverá ser paga até o último dia útil do
mês de adesão: e
II - II - a prestação do parcelamento deverá ser paga até o último dia útil do mês
seguinte ao do término do pagamento das antecipações previstas no § 1º.
§ 12. Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as
antecipações e prestações devidas desde o mês de adesão até o mês anterior ao da
conclusão da consolidação dos débitos parcelados nos termos do disposto neste
artigo.
Art. 10. Na hipótese de os débitos a serem parcelados estarem vinculados a
depósitos administrativos ou judiciais, os percentuais de redução previstos no caput
do art. 9º serão aplicados sobre o valor do débito atualizado à época do depósito e
somente incidirão sobre o valor das multas de mora e de ofício, das multas isoladas,
dos juros de mora e do encargo legal efetivamente depositados.
Art. 11. O requerimento de parcelamento deverá ser apresentado até o último
dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Medida Provisória.
§ 1º O deferimento do parcelamento não autoriza o levantamento de garantias
eventualmente existentes, as quais só poderão ser liberadas após a quitação do
parcelamento ao qual o débito garantido esteja vinculado.
§ 2º Nos casos de penhora de direitos creditícios de recebimento parcelado,
ficará suspensa a obrigatoriedade de depósito judicial dos recebíveis durante a
vigência do parcelamento e inalterada a penhora do contrato até a quitação do
parcelamento de que trata esta Seção.
§ 3º O disposto no § 2º aplica-se também aos acordos judiciais firmados entre a
União e a entidade desportiva profissional.
Art. 12. Não serão devidos honorários advocatícios ou qualquer verba de
sucumbência nas ações judiciais que, direta ou indiretamente, vierem a ser extintas
em decorrência de adesão ao parcelamento de que trata esta Seção.
Art. 13. Ao parcelamento de que trata esta Seção, não se aplica o disposto no §
1º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no § 10 do art. 1º da Lei nº
10.684, de 30 de maio de 2003.
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Subseção II
Das condições específicas para o parcelamento de débitos relativos ao
FGTS e às contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001
Art. 14. As dívidas das entidades desportivas profissionais de futebol relativas
ao FGTS e às contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho
de 2001, poderão ser parceladas em até cento e oitenta prestações mensais,
observadas as condições estabelecidas nesta Subseção.
§ 1º O deferimento dos parcelamentos de débitos será feito pelo Ministério do
Trabalho e Emprego ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou
por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante autorização.
§ 2º As reduções previstas no caput do art. 9º não se aplicam aos débitos
relativos ao FGTS destinados à cobertura de importâncias devidas aos trabalhadores.
§ 3º Nas hipóteses em que o trabalhador fizer jus à utilização de valores de sua
conta vinculada ao FGTS durante o período de vigência do parcelamento, a entidade
deverá, sob pena de rescisão, antecipar os recolhimentos relativos ao trabalhador,
podendo observar o valor da parcela vigente para realizar as antecipações.
§ 4º O valor do débito, para fins de quitação da parcela e do saldo remanescente
do parcelamento, será atualizado conforme a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 15. Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem parcelados nos
termos desta Medida Provisória serão automaticamente convertidos em renda para o
FGTS após aplicação das reduções para pagamento ou parcelado.
Parágrafo único. No caso previsto no caput, deve o juiz determinar à Caixa
Econômica Federal que proceda à emissão da guia própria e providencie sua quitação
com os valores depositados.
Art. 16. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito devido ao FGTS.
Art. 17. Ao parcelamento dos débitos de que trata esta Subseção, aplica-se o
disposto na Subseção I, exceto o disposto no art. 10, cabendo ao Conselho Curador do
FGTS, nos termos do inciso IX do art. 5º da Lei 8.036, de 1990, a determinação dos
demais critérios a serem aplicados ao parcelamento.
Subseção III
Da rescisão do parcelamento
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Art. 18. Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento dos
benefícios concedidos:
I - o descumprimento do disposto nos art. 4º e art. 5º, observado o disposto nos
art. 22 a art. 25;
II - a falta de pagamento de três antecipações ou de parcelas consecutivas; ou
III - a falta de pagamento de até duas prestações, se extintas todas as demais ou
vencida a última prestação do parcelamento.
Parágrafo único. É considerada inadimplida a antecipação e a parcela
parcialmente paga.
Art. 19. Rescindido o parcelamento:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos fatos
geradores; e
II - será deduzido do valor referido no inciso I o valor correspondente às
antecipações e prestações extintas.
Art. 20. Na hipótese de rescisão do parcelamento, a entidade desportiva de que
trata o parágrafo único do art. 2º não poderá se beneficiar de incentivo ou benefício
fiscal previsto na legislação federal nem poderá receber repasses de recursos públicos
federais da administração direta ou indireta pelo prazo de dois anos, contado da data
da rescisão.
CAPÍTULO II
DA AUTORIDADE PÚBLICA DE GOVERNANÇA DO FUTEBOL - APFUT
Seção I
Disposições gerais
Art. 21. Fica criado, no âmbito do Ministério do Esporte, o Autoridade Pública
de Governança do Futebol - APFUT, com as seguintes competências:
I - fiscalizar as obrigações previstas nos art. 4º e art. 5º e, em caso de
descumprimento, comunicar ao órgão federal responsável para fins de exclusão do
PROFUT;
II - expedir regulamentação sobre:
a) as condições previstas nos incisos II a X do caput do art. 4º;
b) os documentos referidos no § 2º do art. 4º;
c) os parâmetros mínimos de participação a que se refere o inciso II do caput
do art. 5º.
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III - requisitar informações e documentos às entidades desportivas profissionais;
e
IV - elaborar e aprovar o seu regimento interno.
§1º No que se refere ao disposto na alínea “a” do inciso II do caput, o APFUT
poderá ainda estabelecer:
I - critérios para que as despesas realizadas com o planejamento e a execução de
obras de infraestrutura, tais como estádios e centro de treinamento, não sejam
contabilizadas no cálculo do déficit, do nível de endividamento e da limitação de
antecipação de receitas;
II - condições e limites quanto à antecipação de receitas de passivos onerosos; e
III - padrões de investimento em formação de atletas e no futebol feminino,
conforme porte e estrutura da entidade desportiva profissional.
§ 2º O APFUT contará com a participação de representantes do Poder
Executivo federal e da sociedade civil, na forma do regulamento.
§ 3º Na fiscalização do cumprimento das obrigações de que trata o inciso I do
caput, o APFUT poderá fixar prazos para que sejam sanadas irregularidades.
§ 4º O apoio e assessoramento técnico ao APFUT será prestado pelo Ministério
do Esporte.
§ 5º Decreto do Poder Executivo federal disporá sobre a organização e o
funcionamento do APFUT.
Seção II
Da apuração de eventual descumprimento das condições previstas nos art.
4º e art. 5º
Art. 22. Para apurar eventual descumprimento das condições previstas nos art.
4º e art. 5º, o APFUT agirá de ofício ou quando provocada mediante denúncia
fundamentada.
§ 1º São legitimados para apresentar a denúncia referida no caput:
I - a entidade nacional ou regional de administração do desporto;
II - a entidade desportiva profissional;
III - o atleta profissional vinculado à entidade desportiva profissional
denunciada;
IV - a associação de atletas profissionais;
V -a associação de empregados de entidade desportiva profissional; e
VI - o Ministério do Trabalho e Emprego.
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Art. 23. No caso de denúncia recebida, relacionada a eventual descumprimento
das condições previstas nos arts. 4º e 5º, o APFUT deverá, nos termos do
regulamento:
I - notificar a entidade beneficiária do parcelamento para apresentar sua defesa
no prazo de quinze dias;
II - solicitar, no prazo de quinze dias, informações à entidade de administração
do desporto ou liga sobre a existência de procedimento para apuração de
irregularidade objeto da denúncia em seu âmbito; e
III - disponibilizar, em seu sítio eletrônico, as informações sobre denúncias
recebidas e as informações encaminhadas pelas entidades nacionais de administração
do desporto, na forma do inciso II.
§ 1º Caso a denúncia tenha sido encaminhada pela entidade de administração do
desporto ou liga de que faça parte a entidade beneficiária do parcelamento, não se
aplica o disposto no inciso II do caput.
§ 2º O APFUT poderá sobrestar o andamento do processo para aguardar a
definição da apuração no âmbito da entidade de administração do desporto ou liga.
§ 3º A divulgação prevista no inciso III do caput deverá preservar a identidade
do denunciante.
Art. 24. Esgotado o prazo para apresentação da defesa e recebimento das
informações, a APFUT decidirá motivadamente acerca do descumprimento do
disposto nos art. 4º e art. 5º podendo:
I - arquivar a denúncia;
II - advertir a entidade desportiva profissional;
III - advertir a entidade desportiva profissional e fixar prazo de até cento e
oitenta dias para que regularize a situação objeto da denúncia; ou
IV - comunicar o fato ao órgão federal responsável pelo parcelamento para que
este proceda à efetiva exclusão do parcelamento.
Art. 25. O APFUT poderá deixar de realizar a comunicação a que se refere o
inciso IV do caput do art. 24 caso:
I - a entidade desportiva profissional, quando cabível:
a) adote mecanismos de responsabilização pessoal dos dirigentes e membros de
conselho que tiverem dado causa às irregularidades; e
b) regularize situação que tenha motivado a advertência; e
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II - a entidade de administração do desporto ou liga aplique uma das sanções
previstas nas alíneas “b” e “c” do inciso VI do caput do art. 5º.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, o APFUT somente deixará de realizar a
comunicação aos órgãos fazendários federais responsáveis pelo parcelamento se as
sanções referidas nas alíneas “b” e “c” do inciso VI do caput do art. 5º:
I - forem aplicadas por órgão específico da entidade nacional de administração
do desporto ou liga no qual seja assegurada a participação de representantes de atletas
e entidades desportivas profissionais; e
II - sejam comunicadas pela entidade de administração do desporto ao APFUT no
prazo máximo de cinco dias.
§ 2º Caso a entidade de prática desportiva profissional seja reincidente, o APFUT
somente deixará de realizar a comunicação a que se refere o inciso IV do caput do art.
24 caso a entidade de administração do desporto ou liga aplique a sanção prevista na
alínea c do inciso VI do caput do art. 5º.
CAPÍTULO III
DA GESTÃO TEMERÁRIA NAS ENTIDADES DESPORTIVAS
PROFISSIONAIS DE FUTEBOL
Art. 26. Os dirigentes das entidades desportivas profissionais de futebol,
independentemente da forma jurídica adotada, devem empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios negócios, sujeitando seus bens particulares ao
disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
§ 1º Para os fins do disposto nesta Medida Provisória, dirigente é todo aquele
que exerça, de fato ou de direito, poder de decisão na gestão da entidade.
§ 2º Os dirigentes de entidades desportivas profissionais respondem solidária e
ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados e pelos atos de gestão irregular ou
temerária ou contrários ao previsto no contrato social ou estatuto.
§ 3º O dirigente que, tendo conhecimento do não cumprimento dos deveres
estatutários ou contratuais por seu predecessor ou pelo administrador competente,
deixar de comunicar o fato ao órgão estatutário competente, será responsabilizado
solidariamente.
Art. 27. Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária praticados pelo
dirigente aqueles que revelem desvio de finalidade na direção da entidade ou que
gerem risco excessivo e irresponsável para seu patrimônio, tais como:
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I - aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros;
II - obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte ou
possa resultar prejuízo para a entidade desportiva profissional;
III - celebrar contrato com empresa que tenha como dirigente seu cônjuge ou
companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
IV - o recebimento de qualquer pagamento, doação ou outra forma de repasse
de recursos oriundos de terceiros que, no prazo de até um ano, antes ou depois do
repasse, tenham celebrado contrato com a entidade desportiva profissional;
V - antecipar ou comprometer receitas referentes a períodos posteriores ao
término da gestão ou do mandato, salvo:
a) o percentual de até trinta por cento das receitas referentes ao primeiro ano do
mandato subsequente; ou
b) em substituição a passivos onerosos, desde que implique redução do
endividamento; e
VI - formar déficit ou prejuízo anual acima de vinte por cento da receita bruta
apurada no ano anterior.
§ 1º Em qualquer hipótese, o dirigente não será responsabilizado caso:
I - não tenha agido com culpa grave ou dolo; ou
II - comprove que agiu de boa-fé e que as medidas realizadas visavam a evitar
prejuízo maior a entidade.
§ 2º Para os fins do disposto no inciso IV do caput, também será considerado
ato de gestão irregular ou temerária o recebimento de qualquer pagamento, doação ou
outra forma de repasse de recursos por:
I - cônjuge ou companheiro do dirigente;
II - parentes do dirigente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau; e
III - empresa ou sociedade civil da qual o dirigente, seu cônjuge ou
companheiro ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, sejam sócios ou administradores.
§ 3º Para os fins do disposto no inciso VI do caput, não serão considerados atos
de gestão irregular ou temerária o aumento de endividamento decorrente de despesas
relativas ao planejamento e à execução de obras de infraestrutura, tais como estádios
e centros de treinamento.
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Art. 28. Os dirigentes que praticarem atos de gestão irregular ou temerária
poderão ser responsabilizados por meio de mecanismos de controle social internos da
entidade.
§ 1º Na ausência de disposição específica, caberá à assembleia geral da entidade
deliberar sobre a instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade.
§ 2º A assembleia geral poderá ser convocada por quinze por cento dos
associados com direito a voto para deliberar sobre a instauração de procedimento de
apuração de responsabilidade dos dirigentes, caso, após três meses da ciência do ato
tido como de gestão irregular ou temerária:
I - não tenha sido instaurado o referido procedimento; ou
II - não tenha sido convocada assembleia geral para deliberar sobre os
procedimentos internos de apuração da responsabilidade.
§ 3º Caso constatada a responsabilidade, o dirigente será considerado inelegível,
por dez anos, para cargos eletivos em qualquer entidade desportiva profissional.
Art. 29. Compete à entidade, mediante prévia deliberação da assembleia geral,
adotar medida judicial cabível contra os dirigentes para ressarcimento dos prejuízos
causados ao seu patrimônio.
§ 1º Os dirigentes contra os quais deva ser proposta medida judicial ficarão
impedidos e deverão ser substituídos na mesma assembleia.
§ 2º O impedimento previsto no § 1º será suspenso caso a medida judicial não
tenha sido proposta após três meses da deliberação da assembleia geral.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 30. Aplicam-se a todas entidades desportivas previstas no parágrafo único
do art. 13 da Lei nº 9.615, de 1998, o disposto nos art. 26 a art. 29.
Art. 31. Observadas as condições de ingresso referidas no parágrafo único do
art. 3º, poderão aderir aos parcelamentos a que se referem a seção II do Capítulo I:
I - as entidades nacionais e regionais de administração do desporto referidas nos
incisos III e IV do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.615, de1998; e
II - as entidades de prática desportiva referidas no inciso VI do parágrafo único
do art. 13 da Lei nº 9.615, de 1998, que não estejam envolvidas em competições de
atletas profissionais, nos termos dos art. 26 e art. 28 da referida Lei.
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§1º As entidades referidas no inciso I do caput deverão observar as condições
de manutenção previstas nos incisos I, II, III, VI, VII e VIII do caput do art. 4º e no
inciso I do caput do art. 5º.
§ 2º As entidades referidas no inciso II do caput deverão observar as condições
de manutenção previstas nos incisos I, II, III, VI, VII e VIII do caput do art. 4º.
§ 3º As condições previstas nos §§ 1º e 2º serão fiscalizadas pelo Ministério do
Esporte, que comunicará aos órgãos federais responsáveis os casos de
descumprimento, para fins de exclusão do parcelamento e providências cabíveis
quanto à isenção fiscal.
Art. 32. A Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.10. ........................................................................
§ 5º Não configura ofensa ao disposto no caput a imposição de sanções
decorrentes de irregularidades referente a responsabilidade financeira e gestão
transparente e democrática previstas na Medida Provisória nº 671, de 19 de março
de 2015.” (NR)
“Art. 37. .......................................................................
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir,
no âmbito de suas competências, multas em razão do descumprimento do disposto
nesta Lei, observado o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o valor máximo de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).” (NR)
Art. 33. A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 18-A .....................................................................
§ 1º ................................................................................
II - na alínea “g” do inciso VII do caput, no que se refere à eleição para os
cargos de direção da entidade; e
..................................................................................” (NR)
“Art. 23. .......................................................................
II - inelegibilidade, por dez anos, de seus dirigentes para desempenho de
cargos e funções eletivas ou de livre nomeação de:
..............................................................................................
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III - a garantia de representação, com direito a voto, da categoria de atletas e
entidades de prática esportiva das respectivas modalidades, no âmbito dos órgãos e
conselhos técnicos incumbidos da aprovação de regulamentos das competições.
§ 1º 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 do caput, assegurado o processo regular e a
ampla defesa para a destituição.
§ 2º Os representantes dos atletas de que trata do inciso III do caput deverão
ser escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela entidade de
administração do desporto, em conjunto com as entidades que os representem,
observando-se, quanto ao processo eleitoral, o disposto no art. 22.” (NR)
“Art. 89. ......................................................................
Parágrafo único. Não configura ofensa ao disposto no caput a imposição de
sanções decorrentes de irregularidades na responsabilidade financeira esportiva e
na gestão transparente e democrática previstas na Medida Provisória nº 671, de 19
de março de 2015.” (NR)
Art. 34. Serão exigidas:
I - a partir da entrada em vigor desta Medida Provisória, as condições previstas
nos incisos I a VII do caput do art. 4º; e
II - a partir de 1º de janeiro de 2016, as condições previstas:
a) nos incisos VIII a X do caput do art. 4º;
b) no parágrafo único do art. 4º, e
c) no art. 5º.
Art. 35. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, o
Ministério do Trabalho e Emprego, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, no âmbito de suas atribuições,
editarão as normas necessárias à execução dos parcelamentos previstos nesta Medida
Provisória.
Art. 36. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 37. Fica revogada a Medida Provisória nº 669, de 26 de fevereiro de 2015.
Brasília, 19 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy
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George Hilton
Luís Inácio Lucena Adams
Anexo 6 – Discurso de Dida na Casa Civil.
Senhoras e senhores.
Eu, em nome do Bom Senso Futebol Clube e de todos os brasileiros
apaixonados por futebol, gostaria de reconhecer o fundamental papel do Governo
Federal, da presidenta Dilma Rousseff, que a partir do Grupo Interministerial de
Trabalho, capitaneado pelo ministro do Esporte, George Hilton, com apoio de Edinho
Silva, permitiu a construção democrática desta Medida Provisória que será, sem
dúvida, um divisor de águas para o futebol brasileiro. Agradeço também o trabalho da
Casa Civil, do ministro Aloizio Mercadante, do subchefe de Assuntos Jurídicos, Ivo
Correa, e do subchefe adjunto, César Carrijo, e do consultor do Ministério do Esporte
Pitágoras Dytz.
Eu, que estive em duas reuniões com a Presidenta da República para tratar das
mazelas do futebol nacional e apresentar as propostas do nosso movimento,
reconheço o seu comprometimento e a sua importante decisão de defender estas
medidas fundamentais.
Dentre elas, a exigência de contrapartidas claras de transparência e de boa
governança na gestão dos clubes e das entidades de administração do desporto, para
dar um fim aos desmandos e as más gestões que permeiam e atrasam, há décadas, um
dos nossos maiores patrimônios culturais, o futebol.
Com essas medidas podemos iniciar um novo ciclo virtuoso de retomada e de
desenvolvimento deste esporte que, além de mexer com a paixão e o orgulho do povo,
movimenta bilhões de reais para a economia brasileira.
Reconheço também o Congresso Nacional, que foi o local de tantas reuniões e
audiências públicas, em especial as figuras do deputado Otávio Leite e do senador
Romário, que nos abriram as portas em Brasília e acolheram as nossas ideias e
intenções. Reconhecemos as contribuições do parlamento e esperamos a aprovação da
MP em definitivo.
Agradecemos a postura e a integridade do presidente do Flamengo, Eduardo
Bandeira de Mello, que contribuiu para chegarmos até o presente acordo.
Reconhecemos os profissionais do esporte, como os membros da
Universidade do Futebol, que com seus estudos e pesquisas nos forneceram todo o
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suporte e conhecimento necessários para que fomentássemos a discussão de um novo
modelo de gestão do futebol nacional.
Quero agradecer e reconhecer a coragem dos meus colegas jogadores
profissionais de futebol, assim como as meninas do futebol feminino, que através da
sua união no Bom Senso Futebol Clube, foram determinantes para a existência e o
aprimoramento desta Medida Provisória. Registro a presença da jogadora Carla Índia,
que hoje junto comigo representa os atletas nesta solenidade.
No segundo semestre de 2013, nós jogadores fizemos história com as
manifestações em campo, não apenas para reclamar nossos direitos trabalhistas, mas
para defender e proteger o futebol brasileiro que claramente perdia seu rumo e sua
dignidade devido à má gestão, a impunidade e a um sistema político esportivo fadado
ao fracasso. Cruzamos os braços e sentamos no gramado clamando e esperando por
mudanças profundas no futebol brasileiro, como a questão do calendário e do fair
play financeiro.
Fomos duramente contestados pelos dirigentes. Fomos rejeitados pela CBF, já
que nunca tivemos voz ou direito a voto dentro da entidade. As críticas vinham
daqueles que se beneficiam do sistema ainda vigente. É verdade que atletas foram
ameaçados, retaliados e até perderam seus empregos, mas continuaram firme na
defesa de seus ideais e na certeza de estarem lutando por um futebol mais justo e mais
democrático.
O choque produzido pelos 7×1 não pôde ser apenas explicado por um apagão
momentâneo. A percepção de que todo o modelo brasileiro de futebol deveria ser
revisto e rediscutido fez com que as propostas e a visão do Bom Senso voltassem à
tona. A partir daí, muitos reconheceram a legitimidade e a importância da existência
do Bom Senso no cenário esportivo brasileiro.
Ao contrário do que diz o senso comum, por trás do brilho dos holofotes dos
grandes clubes e dos craques brasileiros, há um cenário perverso que raramente é
retratado pela grande mídia.
85% dos atletas profissionais de futebol recebem somente até dois salários
mínimos por mês, 70% dos 18 mil atletas profissionais registrados na CBF ficam
desempregados ou sem atividade por pelo menos 6 meses por ano. A inadimplência e
as dívidas trabalhistas dos clubes não param de crescer devido à irresponsabilidade e
à impunidade de seus dirigentes.

84
Esse conjunto de fatores fez com que o Brasil deixasse de ser o país do
futebol, uma fábrica de talentos, para se tornar uma grande fábrica de frustrações.
É por esta e tantas outras razões que defendemos e apoiamos a MP lançada
hoje. Reafirmamos que o sucesso desta MP passa pela garantia de que os gestores e
os responsáveis pelas entidades de administração do futebol – a CBF e as Federações
– e as entidades de prática do futebol – os clubes – sejam efetivamente punidos caso
cometam gestão temerária. O Brasil não admite mais que isso aconteça.
Definir claramente quem fará a fiscalização, o acompanhamento, a aplicação e
o cumprimento das Leis e dos Regulamentos inseridos nesta medida provisória é
fundamental para que alcancemos o sucesso esperado.
Queremos fortalecer o futebol e os clubes brasileiros, melhorar a qualidade do
espetáculo e aumentar o público nos estádios. Queremos um calendário mais
equilibrado para que os times pequenos possam ser auto-suficientes e para que os
jogadores tenham maior estabilidade em seus empregos. Isto resultará no incremento
da audiência nacional e internacional do futebol brasileiro, valorizará as cotas de
patrocínio e as verbas de televisão, aumentará a arrecadação dos clubes e permitirá
que a gente mantenha nossos ídolos por mais tempo aqui no Brasil.
Para que tudo isso aconteça é importante entender que apenas o talento não
basta. Precisamos entender que o futebol é um negócio e sua gestão deve ser séria e
transparente.
Com a mesma disposição que tivemos até aqui, voltaremos ao Congresso
Nacional. As próximas partidas serão jogadas lá e precisamos fazer seis pontos,
vencer na Câmara e no Senado, para garantir esse conjunto de avanços para o nosso
futebol.
Que o dia de hoje e o dia da futura aprovação da Medida Provisória no
Congresso sejam marcos da reação do futebol brasileiro.
Por um futebol melhor para quem joga, para quem apita, para quem torce,
para quem transmite, para quem patrocina.
Por um futebol melhor para todos.
Muito obrigado.
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