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Nota Técnica No L72/2Ot9
Assunto: Projeto de Lei no 203/2019, de autoria do
João Luiz, estabel-ece o sexo biológico como único critério
para definição do gênero de competidores em partidas
esportivas oficiais.
rnteressado: Deputado Delegado péricles, presidente da
CCJR.

E M E N T A: Direito Constitucional.
Processo Legislativo. proj eto de Lel
Ordinária. Estabelece o sexo biológico como

único critério para definição do gênero de

competidores em partidas esportivas
oficiais. Destina-se às federação, entidade
ou cl-ube de desporto. Autonomia dessas
entidades privadas em organizar e definir
critérios para as competições por e.l-as

organizadas. Art. 2I'7 , I, CR/BB. Art . 209,
If CEIAM. Inconstituclonalidade materlal do

proj eto .

1. TNTRODUçÃ,O

cuida-se de consurta formur-ada a esta procuradoria
Especlalizada, com fundamento no art. 46 da constituição do
Estado, pelo Deputado Delegado péricl-es, presidente da
comissão de constituição, Justiça e Redação ccJR,
soricitando nota técnica sobre a constitucional_idade do
Projeto de Lei Ordinária no 203/2OIg.

A mencionada propositura, de autoria do Deputado
João Luiz, estaberece o sexo blológico como únlco critério
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gênero de competidores em

Transcreve-se a integra da proposta tegisl-ativa:

"Art . 1o Fj-ca determi-nado que o sexo biológico será o
único critério definldor do gênero dos competidores em
partidas esportivas oficiais no Estado do Amazonas, restando
vedada a atuação de transgênero em equipes que correspondam
ao sexo oposto ao de nascimento.

Parágrafo único: Para os fins desta Le1, considera-se
transgênero toda pessoa que se identifica com um gênero
diferente daquele que corresponde ao seu sexo atribuido no
momento do nasc_imento.

Art. 2o A federação, entidade ou cl-ube de desporto que
descumprir esta lei será muftada em até 50 (cinquenta)
sal-ários minimos .

Parágrafo único. A multa será revert_ida para o Fundo
Estadual de Esporte e Lazer - FEEL, cri-ado pela Lei Estadual-
ne 4.2'Ì 9, de 28 de dezembro de 20L5.

Art. 30 O poder Executlvo regulamentará esta Lei no que
couber.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor l-80 (cento e oitenta)
dias após sua publicação"

2. DÀS RAZõES .]I'RÍDICAS

A anál-ise deste órgão de consul-toria limitar-se-á
aos aspectos juridicos, especial_mente de indole
constituclonal, não se imj-scuindo nos reflexos poriticos,
filosóficos, sociológicos, blológicos etc eüê, também,

envolvem o objeto da proposta tegislativa.

Nesse aspect.o, deve ser analisada a compatibilidade
do pro¡eto de lei com as constituições da República e do

Estado do Amazonas.

Com efeito, da leitura do projeto observa-se que se

destina a estipular o critério biológico como único
critério para definição do gênero de competidores em

partidas esportivas oficiais.
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Embora o projeto não conceitue o

"partidas esportivas ofì_ciais,,, no art. 2o escl-

que

arece que
destina as .\federaÇåo, entidade ou clube de desporto/ que

sobreal-izem tais competiçÕes, isto ê, entidades privadas,
pena de multa.

Ocorre que art. 2I'l , inciso I I da Constituição da

República, consagrou a autonomia das entidades e

associações desportivas quanto à organização e

funcionamento . In verbis:

Art. 2I1 . É,

desportivas formais
observados:

I - a autonomia
associações, quanto
(grifos nossos)

dever do Estado fomentar práticas
e não-formais, como direito de cada uÍt,

das entidades desportivas dirigentes e
a sua organização e funcionaeento;

Em reprodução,
também previu:

a Constituição do Estado do Amazonas

Art. 208. É dever do poder públ-ico fomentar práticas
desportivas como direito de cada um, observados:

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

A natureza juridica das entidades desportj-vas, nos

termos do art . 44 , j_nciso I, do Código Civil , ê de

associação, isto é, são pessoas juridicas de direito
privado.

No mesmo sentido, o art. 4j da Lei no 9.615/Ig9B,
conhecida como Lei Pelé:

Art. 41 , No âmbj-to de suas atribuições, os Comitês
01ímpico e Paraol-impico Brasileiros e as entidades nacionais
de administração do desporto têm competência para decidir, de
oficio ou quando l-hes forem submetidas peros seus fillados,
as questões relativas ao cumprimento das normas e regras de
prática desportiva.
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Observa-se que a legislação nacional,
consonância com a Constituição da República, que compete

às entidades nacionais de administração do desporto as

regras de prática desportiva, tais como categorias, pesos

etc, dentre elas qual o critério para definição do gênero a

permitir a participação de homens e mulheres, sendo público
e notório que o tema tem sido discutido e disciplj_nado
peJ-as entidades desportivas atualmente, no âmbito do Brasil-
e mundial, inclusive.

E bem verdade que tal- autonomia não é absol-uta (ADI

2.931 , rel-. min. Cezar Peluso, j. 23-2-2012, p, DJE d.e 29-
5-2012 . ) , todaviar ño que concerne à organi zação de

competições e partidas esportivas o entendimento do Supremo

Tribunal Federal ê que a autonomia das entidades privadas
de desporto deve ser preservada.

Este foi o entendimento da Corte Constitucional_ em

recente decisão, de 201'7, da l-avra do Ministro Al-exandre de

Moraes, do Supremo Tribunal- na ADI 5.450/DF, impugnando

artigos da Lei no 13.155/1-5, que estabel-ece princípios e

práticas de responsabil-idade fiscal e financeira e de

gestão transparente e democrática para entidades
desportivas profissionais de futebof, ipsis Litteris:

"O texto constituci-onaÌ de 1988, em se artigo 2I-l ,
consagrou como dever do Estado o fomento de práticas
desportivas formais e não formais, como direito de cada ufrr
determinando ao Poder PúbIico a obrigatoriedade de incentivar
o Ìazer, como forma de promoção social, estabeJ-ecendo eue,
para a efetivação dessa previsão, a tegislação respeite
alguns preceitos básicos do desporto nacional, entre eles, a
autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações,
quanto a sua organização e a seu funcionamento.

Conforme apontado, no campo da organização de todas as
competições nacionais e estaduais de futebot profissional
para o ano de 20L8, incfusive com definição de participantes
e calendários, o exercicio da autonomia desportiva passou a
estar vinculado de forma absofuta ao atendimento de critérios
técnicos de âmbito excluslvamente fiscaf ou trabalhista, para
garantir a habifitação de entidade de prática desportiva como
se verifica abaixo:
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As restrições à autonomia desportiva, incfusi

relação a eventuais limitações ao exercício de atividade
econômica e profissional das entidades de prática desportiva,
devem apresentar razoabifidade e proporcionatidade, porque
poderäo resul-tar em restriçÕes de importantes direitos
constitucionalmente assegurados e no desrespeito a final-idade
estataf de promoção e auxilio na área dos desporto, conforme
definido pela Constituição Federal- no artigo 2I7. O direito
ao desporto, como bem destacado por CANOTILHO e VITAL
MOREIRA, aponta para a ideia de desenvolvj-mento integral das
pessoas e apresenta efetiva interdependência com diversos
direitos fundamentais, tais como saúde, educaçäo, l-azer
(Constituição da Repúbllca Portuguesa Anotada. 3. ed. Coimbra
Editora, 1993. p. 380), devendo a legisJ_ação, portanto, ter
por finalidade a edição de critérios de organização que
possibiJ-item aos cfubes exercitar esse direito (MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO. Comentários à Constituiçäo
Brasifeira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989-1995. v. 4. p.
88 ) .

Não foi isso o que ocorreu/ porém, com a redação do
artigo 40 da norma impugnada¡ âo impor o atendimento de
critérios de âmblto excfusivamente fiscal ou trabalhista para
garantir a habilitação nos campeonatos, j-ndependentemente da
adesão das entidades desportivas profissionais ao PROFUT.-

A decisão
2019, submetida ao

foi, posteriormente, agora

do STF:

cautelar em

plenário

"Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes,
ReIator, que referendava lntegraJ-mente a medida cautelar,
propunha a conversão da cautel-ar em juJ-gamento definitivo de
mérito e juJ-gava parcialmente procedente o pedido formul_ado
na ação direta para declarar a inconstitucionaÌidade do art.
40 da Lei 73.755/2015, na parte em que a-ltera o art. 10, SS
1o, 3o e 5o da Lei 10.67I/2003, mantendo-se a vigência e
eficácia de todos os demais dispositivos impugnados, em face
de sua compatibilidade com o texto constitucional-, no que foi
acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso,
Rosa !üeber, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar
Mendes, pediu vista dos autos o Ministro Marco Aurélio.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Dias Toffofi
(Presidente) e Luiz Fux. Presidência do Ministro Celso de
Mel-f o. Plenárì-o, 11.04 .2019."

Extrai-se da leitura da ata que a decisão do

Ministro Al-exandre de Moraes )á f oi acompanhado pel-a

maioria do colegiado, não sendo finalizado o julgamento em

razã,o do pedido de vista do Ministro Marco Aurélio.
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Em remate, concluiu-se que o projeto ora anal
padece de vicio de inconstitucionalidade por ferir a

autonomia das entidades desportj_vas dirigentes e

associações em organizar suas competições, estabel-ecendo
critérios como categori-as, pesos, gênero, modal-idades etc,
que dizem respeito estrítamente ao critério esportivo a ser
firmado por tais entidades privadas.

3. coNcLusÃo

Em vlrtude do exposto, opina-se pela
inconstÍtucionalidade do PLO no 203/20]-9 em razão da

incompatibilidade material com o disposto no art. zL'l ,

inciso I, da Constituição da República e no art. 208 ,

inciso I, da Constituição do Estado do Amazonas.

Registre-se, ainda, eu€ a opinião técnica da

Procuradoria, nesta oportunídade, não substituiu a análise
jurídica efetuada pela Comissão de Constituição e Justíça
(art. 2f, inciso l, do RI), por meio dos membros do

Parlamento Estadual.

Submeto o opinativo à Procuradora Geral- Adjunta.

PROCI'RADORIA DE APOIO A ATIVIDADE PARI.AIqENTAR DA

PROCT'RADORIA-GERJA], DA ASSEMBLEIA LEGISI,ATIVA DO ESTADO DO

AIÍAZONAS, em Manaus, 04 de junho de 20L9.

Gerson Di da Si].va Viana

(/

Procur

da Procuradoria
dor TituÌar
de Apoio Parlamentar
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